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Εἰς τὰς ἐκλογὰς ἀναμετρῶνται οἱ ἐκπρόσωποι τῆς μεγάλης καὶ τῆς μικρᾶς Μπίλντερμπεργκ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΑΣ
ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Ἡ προσεχὴς ἐκλογικὴ ἀναμέ-
τρησις τῆς 25ης Ἰανουαρίου εἶναι
ὁμολογουμένως κρίσιμος, διότι
δὲν ἀναμετρᾶται τὸ «φῶς μὲ τὸ
σκότος» ἡ «ἀνασυγκρότησις μὲ
τὴν στασιμότητα», ἀλλὰ οἱ ἐκπρόσ-
ωποι πολιτικῶν, οἰκονομικῶν καὶ
ἀποκρυφιστικῶν λεσχῶν μὲ τοὺς
ἐκπροσώπους ἄλλων μικροτέρων.
Ἡ μεγάλη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ
(οἱ ἐκπρόσωποί της εἰς τὸ σημερινὸ
κυβερνητικὸν σχῆμα) μὲ τὴν
μικρὰν Εὐρωπαϊκήν (μὲ τὴν ἕδραν
τὴν Ἰταλίαν) καὶ συμμετοχὴν
μελῶν τῆς Μασονικῆς Στοᾶς Πὲ
Ντοῦε τῆς Ἰταλίας (πολιτικοοικονο-
μική, διπλωματική, στρατιωτική,
βιομηχανική κ.λπ.). Ἡ μικρὰ Μπίλν-
τερμπεργκ ἔχει ἀγκαλιάσει καὶ προ-
ωθεῖ εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐκπροσώπους
τῆς ἀντιπολιτεύσεως. (Εἰς τὴν
μικρὰν συμμετέχουν καὶ τραπεζικοὶ
ὅμιλοι τῆς Εὐρώπης, ἐκπρόσωποι -
«κλειδιά» τοῦ τραπεζικοῦ οἴκου
Γκόλμαν Σάξ κ.λπ.). Ἀπὸ τὴν μεγά-
λην Λέσχην ἔχει περάσει ὁ σημε-
ρινὸς πρωθυπουργός, συμφώνως
πρὸς δημοσιεύματα ἐφημερίδων,
περιοδικῶν καὶ βιβλίων καὶ ἀπὸ τὴν
μικρὰν ὁ Ἀρχηγὸς τῆ Ἀξιωματικῆς
Ἀντιπολιτεύσεως κ. Τσίπρας, κατὰ
τὴν διάρκειαν τοῦ θέρους. Ἡ συμ-
μετοχή του εἶχε ἐντυπωσιάσει τὰ
μέλη τῆς μικρᾶς Λέσχης, συμφώ-
νως πρὸς δηλώσεις ποὺ εἶχε κάνει
ὁ συμμετασχὼν εἰς τὰς ἐργασίας
τῆς μικρᾶς Λέσχης πρώην Πρωθυ-
πουργὸς τῆς Ἰταλίας κ. Μόντι
(Πρωθυπουργὸς μετὰ τὴν ἀπο-

πομπὴν τοῦ κ. Μπερλουσκόνι ἀπὸ
τὴν ἐξουσίαν τῆς Ἰταλίας). Αἱ δηλώ-
σεις τοῦ κ. Μόντι εἶχον γίνει εἰς τὴν
ἐφημερίδα «Καθημερινή» τονίζων

ὅτι διὰ πρώτην φορὰν ἀπὸ τὴν
ἔναρξιν τῆς κρίσεως εἰς τὴν Ἑλλά-
δα ἐνεφανίσθη ἐκπρόσωπος - ἀξιω-
ματοῦχος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινο-

βουλίου καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Πολι-
τείας εἰς παρομοίαν διεθνῆ συνάν-
τησιν. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν συμμε-
τοχὴν ἐκπρόσωποι τῆς Ἀξιωμα-
τικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀλλὰ καὶ
τῆς Κυβερνήσεως (διὰ πρώτην
φορὰν τῆς κυβερνήσεως) εἰς τὴν
κοινὴν συνεδρίαν τοῦ Διεθνοῦς
Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τῆς Παγ-
κοσμίου Τραπέζης.

Ἴσως ἀναρωτηθεῖτε, διατὶ κά-
μνομεν αὐτὴν τὴν τοποθέτησιν πα-
ραμονὰς ἐκλογῶν. Διότι διαπιστώ-
νομεν φανατισμὸν ἀπὸ τοὺς ὀπα-
δοὺς τῶν δύο μεγαλυτέρων κομμά-
των, Μητροπολίτας, πιστούς,
ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντας κ.ἄ.
καὶ τὸ ὁποῖον θεωροῦμεν ἀνεπί-

Διατί τόσο μεγάλη
παραπλάνησις διὰ τὴν

«Κυριακὴν ἀργίαν»;
Οἱ δημοσιογράφοι τῶν τηλεο-

πτικῶν Μέσων Ἐνημερώσεως,
διὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὰς κυβερ-
νητικὰς ἀποφάσεις διὰ τὴν κα-
τάργησιν τῆς «Κυριακῆς ἀργίας»
ἐτόνιζον ἑκάστην φοράν, κατὰ
τὴν ὁποίαν τὰ καταστήματα ἦσαν
ἀνοικτὰ κατὰ τὰς Κυριακὰς ὅτι ὁ
«τζίρος ἦτο μεγάλος» καὶ οἱ
ἰδιοκτῆται των ἔλαβον βαθυτά-
την οἰκονομικὴν ἀνάσαν. Τὸ αὐτὸ
ὑπεστήριζον κατὰ τὰς Κυριακὰς
τῶν μεγάλων ἑορτῶν. Ὀλίγας
ἡμέρας μετὰ τὴν εἴσοδον τοῦ νέ-
ου ἔτους (2015) οἱ ἐπίσημοι φο-
ρεῖς τοῦ ἐμπορίου ἔδωσαν στοι-
χεῖα εἰς τὴν δημοσιότητα, συμ-
φώνως πρὸς τὰ ὁποῖα ἐνεφανί-
σθη σημαντικὴ πτῶσις τοῦ τζίρου
κατὰ τὰς προαναφερομένας ἡμέ-
ρας καὶ ἑορταστικὰς περιόδους.
Τὰ στοιχεῖα ἐδημοσιεύθησαν εἰς
ἐφημερίδας καὶ ἱστοσελίδας προ-
καλοῦντα εὐλόγους ἀπορίας ἀκό-
μη καὶ εἰς παραγωγοὺς ἐκπομπῆς
ραδιοφώνου. Τὸ ἐρώτημα ὅμως
εἶναι ἄλλο: Ἔχουν τὸ δικαίωμα οἱ
δημοσιογράφοι, προκειμένου νὰ
ἐξυπηρετοῦν πολιτικὰ παιγνίδια,
πολιτικὰς «γραμμάς» ἢ τὰ συμφέ-
ροντα πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν νὰ
παραπλανοῦν τὴν κοινὴν γνώμην,
μὲ σκοπὸν νὰ καταργηθῆ ἡ «Κυ-
ριακὴ ἀργία»;

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

Τὴν 19ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.
Τοιχογραφία ἐκ τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου, Κ. Πατησίων,
Ἀθηνῶν, ἔργον Φ. Κόντογλου.

Ἀνάγκη ψυχικῆς ἠρεμίας
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἡ Ἀρχιερατικὴ εὐθύνη
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΗΚΟΙΜΗΣΗ ἑνός Μητροπολίτη ἐνδιαφέρει καί συχνά συγκι-
νεῖ τούς χριστιανούς τῆς περιοχῆς. Ὑπάρχουν βέβαια καί
ἀρκετοί πού εἶναι παντελῶς ἀδιάφοροι. Ἔχουν ὅμως καί

αὐτοί τίς ἰδέες τους καί συμπεραίνουν ἀρνητικά. Στό χῶρο τῶν
χριστιανῶν διατυπώνονται ἐπιπόλαιες κρίσεις γιά τό πρόσωπο τοῦ
κοιμηθέντος Μητροπολίτη πώς τάχα δημιουργήθηκε δυσαναπλή-
ρωτο κενό, πώς ἡ Ἐκκλησία στερήθηκε ἕνα σπουδαῖο ἄνδρα -
«κόσμημα» τόν χαρακτηρίζουν οἱ φίλοι του ἀρχιερεῖς - καί ὅτι
εἶχε πολλές ἀρετές, ἐνῶ τά πολλά του ἀρνητικά πνίγονται στήν
ἔνοχη σιωπή. Βέβαια «ὁ ἀποθανὼν δεδικαίωται», ἀλλά ἡ ἱστορία
πρέπει νά ἐπισημαίνει τά ἀρνητικά, γιά νά μή ἐπαναλαμβάνονται
ἀπό τούς διαδόχους του.

Προσωπικά θεωρῶ ἐνάρετο ἕνα Μητροπολίτη ἀπό τό τί κληρι-
κούς ἀφήνει πίσω του. Πόσο εἶχε πάρει στά σοβαρά τό σπουδαῖο
καί πρώτιστο θέμα τῆς χειτοτονίας ἀξίων κληρικῶν, γιατί οὐσια-
στικά αὐτοί ἐργάζονται μέ φόβο Θεοῦ καί ἱερό ζῆλο καί οἰκοδο-
μοῦν πνευματικά τό λαό. Θέλω νά τό ὑπογραμμίσω αὐτό, διότι
στήν ἐποχή μας παρατηρεῖται τό φαινόμενο νά χειροτονοῦνται
πρόσωπα πού εἶναι παντελῶς ἀκατάλληλα γιά τήν ἱερωσύνη. Ἀνα-
φέρω ἕνα χτυπητό παράδειγμα. Παλιότερα ἕνας Μητροπολίτης
εἶχε χειροτονήσει μέσα σέ λίγους μῆνες ἑκατόν πενήντα κληρι-
κούς, ζητώντας μόνο τά τυπικά δικαιολογητικά. Ὅποιος ἤθελε νά
γίνει παπάς, γιά νά ἐξασφαλίσει τό ψωμί τῆς οἰκογένειάς του, γι-
νόταν ἀμέσως τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα καί τόν ἔστελνε νά διακο-
νήσει σέ κάποιο χωριό, χωρίς νά ἔχει τή στοιχειώδη κατάρτιση.
Ἔτσι εἶχε γεμίσει τή μητρόπολή του μέ κληρικούς ἄσχετους,
θρασεῖς, μέ ὅλες τίς ἀδυναμίες καί ὅλα τά ἁμαρτήματα. Ἡ κατά-
σταση ἦταν δυσάρεστη ἕως ἀπελπιστική. Οἱ κληρικοί αὐτοί ἔνιω-
θαν ἄβολα μέσα στά ράσα, γι᾿ αὐτό συχνά τά ἔβγαζαν καί κυκλο-
φοροῦσαν σάν λαϊκοί. Γιά καλυμμαύχι, γένια καί μαλλιά δέν
μιλᾶμε. Αὐτά δέν τά εἶχαν ἀποκτήσει ποτέ. Καί δέν ἔφτανε αὐτό.
Ἔκαναν καί τό δάσκαλο στούς παλαιότερους παραδοσιακούς
κληρικούς, γιατί πίστευαν, οἱ ἀμαθεῖς, ὅτι ἀκολουθοῦν τόν ἀναγ-
καῖο νεωτερισμό, πού ἀπαιτεῖ ἡ ἐποχή μας. Αὐτοί οἱ κληρικοί
ἀστοιχείωτοι μπῆκαν στό ράσο καί ἀστοιχείωτοι παρέμειναν γιά
δεκαετίες. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ σκανδαλιζόταν ἀπό τήν ἀπαράδεκτη
συμπεριφορά τους καί ζητοῦσε κάτι νά γίνει. Ὅμως ὁ Μητροπο-
λίτης πού τούς εἶχε χειροτονήσει ἔμενε ἀπαθής καί ποίμανε «θε-
οφιλῶς» τή μητρόπολή του γιά τέσσερις δεκαετίες, ἀκολουθών-
τας τό παράδειγμα τοῦ γέροντά του, ὁ ὁποῖος εἶχε ποιμάνει «θε-
οφιλῶς» τή μητρόπολη γιά δύο δεκαετίες.

Καί σκέφτεται κάποιος καλοπροαίρετος. Ὅταν ἐπί ἑξήντα χρό-
νια μιά μητρόπολη ἀφέθηκε ἀκαλλιέργητη καί διαμορφώθηκε μιά
ἀπαράδεκτη κατάσταση, πῶς ὁ νέος Μητροπολίτης πού θά ἐκλε-
γεῖ θά μπορέσει νά ἐργαστεῖ καί νά βάλει σέ μιά σειρά τό δυσήνιο
ἱερατικό προσωπικό; Μέ ποιό τρόπο; Πόση ἀντοχή πρέπει νά ἔχει;
Πόση δύναμη πρέπει νά διαθέτει; Καί ὅμως κάτι πρέπει νά κάνει.
Τό πρόβλημα τῶν ἱερέων εἶναι τό πιό σοβαρό καί πρέπει νά τό λύ-

Ὁσύγχρονοςἄνθρωποςεἶναικου-
ρασμένος καί πολυβασανισμένος, κι
ἄς μή καταπονεῖ τίς σωματικές ἤ τίς
πνευματικές του δυνάμεις. Ἡ κούρα-
ση τούτη δέν ὀφείλεται σ᾽ ἐξωγενεῖς
παράγοντες τόσο, ὅσο σέ κάποιες
ἐσωτερικές ψυχοπαθολογικές κατα-
στάσειςτοῦσυνειδητοῦἤκαίὑποσυν-
ειδήτου. «Βάθος καρδίας ἀνθρώπου
οὐχ εὑρήσετε» (Ἰουδείθ Η´ 14). Ἡ
καρδιάτοῦἀνθρώπουεἶναιἀβυθομέ-
τρητος ὠκεανός. Εἶναι τό μεγαλύτε-
ρο μυστήριο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρ-
ξης.

Ἀναζητεῖ, ὡστόσο, μέ ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον, λίγη ψυχική ἀνάπαυση
καί ἠρεμία. Πόσο τή νοσταλγεῖ! Πόσο
τήνἐπιθυμεῖκαίτήγλυκοποθεῖ!Πόσο
τήν ἔχει ἀνάγκη! Εἶναι θησαυρός τῆς
ψυχῆς ἀνεκτίμητος. "Πρό πάντων
σπουδάζωμεν, ἀτάραχον ἔχειν τήν
ψυχήν", λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος.
Γιά τήν ἀπόκτησή της, χρειάζεται
σπουδήκαίἐπιμέλεια.Οὔτεμεμψιμοι-
ρίες ὠφελοῦν, πολύ δέ περισσότερο,
οὔτε ἀπόγνωση καί ἀπελπισία.

Οἱἀδυσώπητοιἐχθροίτῆςψυχικῆς
ἠρεμίας, εἶναι ἡ ἁμαρτία, ὁ διάβολος
καί ἡ ἀπόγνωση (ἀπελπισία). "Πάντων
τῶνκακῶναἴτια, τάἁμαρτήματα",λέ-
γει ὁ ἱ. Χρυσόστομος. Καί προσθέτει
λακωνικά: "Ἁμαρτία τραῦμα, μετά-
νοια φάρμακον". Καί ἐπειδή ὁ διάβο-
λος ἄριστα χειρίζεται τό ὅπλο τῆς
ἀπόγνωσης, αὐτό καί χρησιμοποιεῖ
γιά τήν ὁλοκληρωτική ἀπώλεια τοῦ
ἀνθρώπου. Ξέρει πολύ καλά ὅτι,
"οὐδέν γάρ οὕτως ἰσχυρόν ὅπλον τῷ
διαβόλῳ, ὡς ἀπόγνωσις". (Δυστυχῶς
ἡ χώρα μας, καθώς μεταδίδουν τά

ΜΜΕ, κατέχει τά "πρωτεῖα" στίς
αὐτοκτονίες ἀνθρώπων τῆς ἀπόγνω-
σης, ἀλλ' ὄχι τῆς Μετάνοιας). Ἀνάμε-
σα στά θύματα πού ἀναζητᾶ ὁ διάβο-
λος, δέν εἶναι μόνο οἱ φονιάδες, οἱ
πόρνοι,οἱἀρσενοκοῖτεςκαίοἱἀκόλα-
στοι... εἶναι καί οἱ ἄνθρωποι τῆς τα-
ραχῆς, τῆς ἀπόγνωσης καί τῆς ἀπελ-
πισίας.

ΣτήΘείαΛειτουργίασυχνάμεταδί-
δεται ἀπ᾽ τόν τελετουργό στούς πι-
στούς, ὁ τόσο γαλήνιος, εἰρηνικός
χαιρετισμός -ἤ χαιρετισμός τῆς εἰρή-
νης- Ἑἰρήνη πᾶσι"! Γἰ αὐτό καί οἱ χρι-
στιανοί πού ἐκκλησιάζονται καί προσ-
εύχονται καί ζοῦν ἐν Χριστῷ καί κατά
ΧριστόνκαίδιάΧριστόν,παραμένουν
στή ζωή τους τόσο ἤρεμοι καί εἰρηνι-
κοί μέ τόν ἑαυτό τους καί μέ τούς
ἄλλους. Πολύ ἐκφραστικός εἶναι ὁ
λόγοςτοῦἁγίουΓρηγορίουτοῦΘεο-
λόγου: "Ἐν σοί μέν ἠρεμοῦμεν, ὦ
Θεοῦ Λόγε"!

"Μακαρία ἡ ψυχή ἡ λέγουσα τό
ὄνομα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σταυρω-
θέντος", λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος.
Μακάριος ὅποιος στό στόμα του
"ἀδιαλείπτως" ἔχει τό πανάγιο καί
γλυκύτατο ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ: "Κύριε,
Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με".

Στό 19ο κεφ. τῆς Γ´ Βασιλειῶν, ὁ
προφήτηςἨλίας,μ᾽ἐντολήτοῦΘεοῦ
μπῆκεσέμιάσπηλιά.Καίτότεφύσηξε
σφοδρότατοςἄνεμος,ἀλλάδένἦταν
ἐκεῖ ὁ Θεός. Μετά ἄναψε φωτιά, μά
δέν ἦταν πάλι ὁ Θεός στή φωτιά. Τήν
τρίτη φορά ἔγινε "συσσεισμός", ἀλλ᾽
οὔτε ἐμφανίστηκε ὁ Θεός. Τήν τέ-
ταρτη φορά, ἀκούστηκε "φωνή
αὔρας λεπτῆς". Ἐκεῖ ἦταν ὁ Θεός!

Οἱ πρῶτοι προεχώρησαν εἰς πολλὰς παρεμβάσεις (Τέμενος, ἀναγνώρισις ὅλων τῶν αἱρέσεων καὶ
τῶν παραθρησκειῶν, τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, διαθρησκειακὸν μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
(πιλοτικῶς), σύμφωνον ἐλευθέρας συμβιώσεως κ.λπ.), ἐνῶ οἱ δεύτεροι θὰ ὁλοκληρώσουν (ἐνδεχο-
μένως) ὅτι δὲν ἔπραξαν αἱ κεντροδεξιαὶ καὶ κεντροαριστεραὶ κυβερνήσεις (ἀποκαθήλωσις ἱερῶν
εἰκόνων ἀπὸ τὰ δημόσια κτήρια καὶ τὰ σχολεῖα, κατάργησις προσευχῆς εἰς τὰ σχολεῖα, κατάργη-
σις μισθοδοσίας ἱεροῦ κλήρου, ἐνοριακὸς φόρος διὰ τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα τῶν ἐκκλησιῶν, συρ-
ρίκνωσις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Μητροπόλεων, σύμφωνον ἐλευθέρας συμβιώσεως διὰ ὁμοφυλοφίλους κ.λπ.).
Οἱ πρῶτοι πολεμοῦν τοὺς δευτέρους ὡς τοὺς πλέον ἐπικινδύνους διὰ τὴν ταυτότητα τῆς Ἑλλάδος, ὅταν πρεσβεύουν τὰς ἰδίας
ἀξίας (Τὴν τελευταίαν στιγμὴν δὲν προώθησαν τὸ νομοσχέδιον διὰ τοὺς «γάμους» μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων), δὲν προσέρχονται
πλέον εἰς τὰς μεγάλας θρησκευτικὰς καὶ ἐθνικὰς ἑορτάς (ὅπως διὰ παράδειγμα εἰς τὴν ἑορτὴν διὰ τὴν Μεγαλόχαρην κ.λπ.),
ἀντιμετωπίζουν τοὺς κληρικοὺς ὡς κοινοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους (καὶ ὄχι ὡς πνευματικοὺς τοπικοὺς ποιμένας), ἀπαγο-
ρεύοντες τὰς χειροτονίας (ἤρχισε τὸ μέτρον ἐπὶ κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου καὶ συνεχίζεται ἕως σήμερον) καὶ ἀφήνοντες πε-
ρισσότερα ἀπὸ χίλια χωρία ἄνευ κληρικοῦ. Οἱ πρῶτοι ἐπιδιώκουν μὲ ἔμμεσον καὶ μεθοδικὸν τρόπον τὸν ἀπαγαλακτισμὸν τοῦ
Κράτους ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἐνῶ οἱ δεύτεροι εὐθέως. Οἱ πρῶτοι ἐψήφισαν τὸν ἀντιρατσιστικὸν νόμον τὸ θέρος, διὰ νὰ φι-
μώσουν οἱ δεύτεροι (ἐὰν ἔλθουν εἰς τὴν ἐξουσίαν) τοὺς Ἱεράρχας μὲ τὸ πατριωτικὸν καὶ τὸ γενναῖον Ὀρθόδοξον φρόνημα.

ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ἐποχὴ τῆς ἀποστασίας, ποὺ σχεδὸν καθημερινὰ ψη-
φίζονται ἀντιχριστιανικὰ νομοσχέδια, καὶ ἔχουμε βαφτίση τὸ πικρὸ
σὲ γλυκό, καὶ τὸ σκότος σὲ φῶς, καὶ τὸ παράνομο σὲ νόμιμο, σὲ αὐτὴ

τὴν ἀποστασία ἐντάσσεται καὶ ἡ πρόσφατη συμπροσευχὴ τοῦ Πατριάρχη
Βαρθολομαίου μὲ τὸν αἱρεσιάρχη Πάπα, καὶ αὐτὴ ὀνομάζεται δογματικὴ
ἀποστασία. Ὡς πρὸς τὴν ἠθικὴ ἀποστασία ἔχουμε νὰ ποῦμε τὰ ἑξῆς:

Ὅταν οἱ φύλακες, ποὺ πρέπει νὰ γρηγοροῦν καὶ νὰ κάνουν τὸ καθῆκον
τους, προλαβαίνοντας καὶ καυτηριάζοντας κάθε παρανομία, ποὺ εἰσβάλ-
λει μέσα στὸ ποίμνιό τους, δὲν τὸ κάνουν ἢ τὸ κάνουν μὲ δηλώσεις γενικὰ
καὶ ἀόριστα, καὶ ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου ἢ κατόπιν ἑορτῆς, τότε βιώνου-
με τὰ σημερινὰ δεινὰ τῶν ἁμαρτιῶν μας.

Ὡς πρὸς τὴν δογματικὴ ἀποστασία ἔχουμε νὰ ποῦμε τὰ ἑξῆς:
Ἡ πανορθόδοξος σύναξη ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ θεολογικὸ διάλογο ἐν ἀλη-

θείᾳ, καὶ ὄχι γιὰ συμπροσευχές, μὲ λειτουργικοὺς ἀσπασμούς, μὲ ἀπαγ-
γελία τοῦ πάτερ ἡμῶν καὶ μνημόνευση στὰ εἰρηνικὰ τοῦ αἱρεσιάρχου πά-
πα. Πότε ἔπαψε στὴν ὀρθόδοξη ἀνατολὴ τὸ συνοδικὸ σύστημα διοίκησης
στὴν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Καὶ τώρα διοικεῖται ἀπὸ Πάπα;! Πῶς γίνεται
μετὰ χίλια χρόνια διαιρέσεως τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν παπικὴ κακοδο-

Μία ἀποκαλυπτικὴ συνομιλία, εἰς τὴν ὁποίαν τονίζει ὅτι ὁ Παπισμὸς
δὲν ἔχει μυστήρια, διότι δὲν εἶναι Ἐκκλησία. Χαρακτηρίζει τὸν Πάπαν
Πρύτανιν ὅλων τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν, νοθευτὴν τῶν ὀρθῶν δογμά-
των τῆς Πίστεως, καινοτόμον καὶ μεταρρυθμιστὴν τῶν Ἀποστολικῶν καὶ
Πατερικῶν παραδόσεων. Διατὶ Πατριάρχαι, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ κληρικοὶ
παραβιάζουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, τὰς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ
Τοπικῶν Συνόδων. Αἱ λειτουργικαὶ φιέσται τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
μετὰ τῶν Παπικῶν ὑπενθυμίζουν τὸ Ἰουδαϊκὸν συνέδριον τοῦ Καϊάφα.
Δὲν ὀφείλομεν ὑπακοὴν εἰς τοὺς πνευματικούς μας, ὅταν οὗτοι δὲν ὀρθο-
τομοῦν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας.

Ἡ συνομιλία
Παραθέτομεν κατωτέρω ὁλόκληρον τὴν συνομιλίαν, ἡ ὁποία ἐπραγμα-

τοποιήθη τὴν 18ην Νοεμβρίου εἰς τὴν Πυλαίαν Θεσσαλονίκης. Αὕτη ἔχει
ὡς ἀκολούθως:

«- Γέροντα Γαβριὴλ εὐλογεῖτε.
Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ ἐσᾶς καὶ ὅλους τοὺς δικούς σας σὲ ὅλη σας τὴν

ζωὴ καὶ σὲ ὅλη τὴν αἰωνιότητα.
Εὔχομαι νὰ χαρίσει ὁ Θεὸς σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους εἰρήνη καὶ με-

τάνοια. Ὅταν ἀναστήθηκε ὁ Κύριός μας ἐμφανίστηκε στοὺς μαθητές Του

Τέτοιος λαός, τέτοιοι ἄρχοντες

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ
Βλασφημία ὑπὸ τῶν φιλοπαπικῶν

καὶ φιλοοικουμενιστῶν
Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

� Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονό-
τα τοῦ 2014. Τοῦ κ. Γεωρ-
γίου Ν. Παπαθανασοπού-
λου. Σελ. 5

� Ἡ ἅλωσις ὑπὸ τοῦ Ἰσλάμ,
τὰ αἴτια καὶ ἡ ἐπικινδυνό-
της του. Σελ. 6

� Σφοδρὰν ἐπίθεσιν ἐναν-
τίον τοῦ συμφώνου ἐλευ-
θέρας συμβιώσεως ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Σιατίστης κ.
Παῦλος. Σελ. 8

� Ἐκπομπὴ ἐσατύριζε τὴν
Παναγίαν, τὸν Χριστὸν καὶ
τοὺς Ἁγίους μὲ αἰσχρούς -
ἀπαξιωτικοὺς χαρακτηρι-
σμούς. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ὁ Γέρων Γαβριὴλ τοῦ Ἁγ. Ὄρους
«ξεσκεπάζει» ὅλας τὰς αἱρέσεις
τοῦ παπισμοῦ καὶ ἐξηγεῖ διατὶ

ὁ Πάπας εἶναι πρόδρομος
τοῦ Ἀντιχρίστου

• ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΑΙ «ΚΕΦΑΛΑΙ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΟΙ, ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ.

«Πέθανε κάποτε ὁἄρχοντας μιᾶς πολιτείας κι οἱκήρυκες καλέσανε τό λαό
νά παραστεῖ στήν ἐκλογή τοῦ καινούριου. Ἡ ἐκλογή γινότανε μέ ἕνα
ἐντελῶς πρωτότυπο τρόπο. Μαζεύονταν οἱ ὑποψήφιοι ὑποψήφιος μποροῦσε
νά ἦταν ὅποιος ἤθελε, ἀκόμα κι ἀγράμματος καί κουρελής-μπροστά ἀπό τά
Ἀνάκτορακαίπερίμεναν.Στήνὁρισμένηὥραἔβγαινεὁἁρμόδιος ὑπάλληλος
στόν ἐξώστη καί πετοῦσε στό πλῆθος τῶν ὑποψηφίων ἕνα μῆλο πού κρα-
τοῦσε στό χέρι του. Ὅποιον χτυποῦσε τό μῆλο, αὐτός γινόταν ἄρχοντας μέ
ἀπεριόριστα δικαιώματα πάνω σ’ὅλη τή χώρα.

Ἀνάμεσα στούς ὑποψηφίους, αὐτή τή φορά, ἦταν καί δυό τσομπαναραῖοι,
πού παρατήσανε τή στάνη καί τά γίδια τους πάνω στά κατσάβραχα κι ἤρθα-
νε στή μεγάλη πόλη, γιά νά δοκιμάσουν κι αὐτοί τήν τύχη τους στήν ἐκλογή
τοῦ νέου ἄρχοντα. Τόν ἕνα τόν λέγανε Γιάννο καί τόν ἄλλο Μῆτρο. Οἱ τσομ-
παναραῖοι αὐτοί ἦταν παιδικοί φίλοι, μέχρι πού παίζανε καρπαζιές καί κάνα-
νε καί διάφορα ἄλλα ἀστεῖα, πού ἔδειχναν τήν μεγάλη οἰκειότητα, πού εἴχα-
νε μεταξύ τους. Στό δρόμο πού πηγαίνανε γιά τήν ἐκλογή συζητούσανε καί
λέγανε τά σχέδιά τους, γιά τό τί θά ἔκανε καθένας σέ περίπτωση πού θά τόν
εὐνοοῦσε ἡ τύχη καί θά γινότανε ἄρχοντας.

Λέει ὁ Γιάννος: Ἐγώ, ἐάν ἐκλεγῶ, θά καταργήσω ὅλους τούς φόρους, θά
δώσω δικαιοσύνη σ’ὅλο τόν κόσμο, θά ἐξαλείψω τή φτώχεια, θά ἀνοίξω σχο-
λεῖα νά μαθαίνουν ὅλοι γράμματα δωρεάν, θά χτίσω σπίτια σ’ ὅλους, θά κα-
ταργήσω τό στρατιωτικό καί γενικά θά κάνω ὅ,τι εἶναι καλό καί εὐχάριστο
στόν κόσμο.

Λέει κι ὁ Μῆτρος: Ἐγώ, ἐάν ἐκλεγῶ, θά κάνω ἐντελῶς τά ἀντίθετα. Θά κά-
μω ὅ,τι μπορῶ, γιά νά καταστρέψω καί νά ἐξαχρειώσω τούς ἀνθρώπους...

Ἔτσι συζητώντας φθάσανε μπροστά στά Ἀνάκτορα. Ἀνακατευθήκανε μέ
τούς ἄλλους ὑποψηφίους καί περιμένανε. Βγαίνει σέ λίγο ὁ ὑπάλληλος στό
μπαλκόνι, πετάει τό μῆλο, καί κεῖνο πηγαίνει κατευθεῖαν, σάν συστημένο, καί
χτυπάει, ποιόν νομίζετε;-Τόν Μῆτρο!... Ὅλοι στραφήκανε καί κοιτάξανε ζη-
λόφθονα τόν ἄγνωστο τσομπάνη, πού μύριζε τραγίλα, μά πού ὡστόσο ἤτα-
νε πιά ὁ ἄρχοντας τῆς Πολιτείας!

Οἱ δυό φίλοι ἀποχαιρετηθήκανε κι ὁ μέν Γιάννος γύρισε στή στάνη του, ὁ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

(2ον)
ε) Διάφοροι, ὅμως, θεολόγοι

ἄρχισαν νά ἀποστασιοποιοῦνται
ἀπό αὐτήν τήν ἄποψη καί ἀνέπτυ-
ξαν τήν ἀρχή ὅτι τό Μυστήριο τοῦ
Βαπτίσματος ὑπάρχει καί στούς
ἑτεροδόξους καί παράγει ἐκκλη-
σιαστικά ἀποτελέσματα. Ἔτσι,
προετοίμασαν τό ἔδαφος ὥστε
ἀπό τήν «ἀποκλειστικότητα» τῆς
παπικῆς ἐγκυκλίου Mystici Corporis

Christi νά φθάσουν στήν «περιε-
κτικότητα» τῶν ἀποφάσεων τῆς
Β΄ Βατικανῆς Συνόδου, ἡ ὁποία
παρουσίασε μιά «ἑνωμένη ἐκκλη-
σιολογία καί Βαπτισματική θεολο-
γία, πού θά συμπεριλάμβανε τούς
χωρισμένους ἀδελφούς», ὁπότε
τό Βάπτισμα νά καθορίζη τά ὅρια
τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἔννοια ὅτι
ὅπου «ὑπάρχει ἔγκυρο Βάπτισμα,
ἐκεῖ ὑπάρχει καί τό σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ». Αὐτό ἔγινε γιά νά ὑποστη-

ριχθῆ ἡ συμμετοχή τοῦ «Ρωμαι-
οκαθολικισμοῦ» στήν Οἰκουμενι-
κή κίνηση καί νά γίνη τό ἄνοιγμα
πρός τούς ἑτεροδόξους, ὅτι δη-
λαδή οἱ μή Ρωμαιοκαθολικοί Χρι-
στιανοί δυνάμει τοῦ Βαπτίσματός
τους συμμετέχουν σέ διαφορετι-
κά ἐπίπεδα στήν ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας.

στ) Μέσα στήν προοπτική αὐτή
συνεκλήθη ἡ Β΄ Βατικανή Σύνο-
δος, στήν ὁποία κύριοι πρωταγω-
νιστές ἦταν ὁ θεολόγος Yves Con-
gar καί ὁ καρδινάλιος Augustin
Bea, οἱ ὁποῖοι ἦταν καί οἱ κύριοι
διαμορφωτές τῶν ἀποφάσεων
στήν Β΄ Βατικανή Σύνοδο καί τῆς
συγκρότησης τῆς νέας θεολογίας
καί τῆς νέας ἐκκλησιολογίας.

Οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου
τίθενται μέσα στήν προοπτική
τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί τήν προ-
οπτική ὅτι ὑπάρχει μεταξύ ὅλων
τῶν Χριστιανῶν ἑνότητα, ἔστω
καί μέ μιά ἁπλή μορφή καί κα-
λοῦνται νά ἀποκτήσουν τήν

πλήρη ἑνότητά τους, ὅταν ἀπο-
δεχθοῦν τήν ἐξουσία τοῦ Πάπα.
Ὁπότε, κατά τήν Σύνοδο αὐτή
ἡ ἐκκλησιαστική διαίρεση δέν
εἶναι δογματική, δέν ἀφορᾶ τήν
πίστη, δέν εἶναι ἐκκλησιαστική,
ἀλλά ἁπλῶς κανονική, συνδέε-
ται μέ τήν ἀναγνώριση τοῦ Πά-
πα ὡς ἀρχηγοῦ ὅλου τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ.
Ἡ Β΄ Βατικανή Σύνοδος παρου-

σιάζεται ὡς μιά Σύνοδος μεταρ-
ρυθμιστική, πού ἐπέστρεψε στίς
πηγές τῆς πίστεως καί τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ζωῆς, ὅμως, ὅταν κα-
νείς μελετήση τίς ἀποφάσεις της
ἀπό πλευρᾶς ὀρθοδόξου, θά δια-
πιστώση ὅτι εἶναι μιά ἀναθεωρητι-
κή Σύνοδος πού δημιούργησε μιά
νέα θεολογία καί νέα ἐκκλησιολο-
γία, ἄγνωστη στήν κοινή πατερική
παράδοση, ἀλλά καί τήν παράδο-
ση καί αὐτῶν τῶν ἰδίων τῶν Λατί-
νων.

Ἡ Σύνοδος αὐτή ὑποστήριξε
τήν ἄποψη ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώ-

μης δέν εἶναι ἡ ὁλότητα τοῦ Σώ-
ματος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἕνα μέ-
ρος του καί ὅτι ὑπάρχουν, ἔστω
καί μέ ἀτελῆ μορφή, Ἐκκλησίες
καί ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας τους. Γί-
νεται φανερόν ὅτι ἡ Σύνοδος
αὐτή ἀποδεσμεύθηκε ἀπό τήν
ἄποψη ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ ταυτίζεται μέ τήν «Ρωμαι-
οκαθολική Ἐκκλησία», ὅπως δια-
τυπωνόταν στίς Παπικές ἐγκυκλί-
ους, καί ἀντικαταστάθηκε μέ τήν
δήλωση ὅτι «ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ subsistit in -ἐνυπάρχει στήν
Καθολική Ἐκκλησία». Ἀπό τήν
φράση ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
εἶναι ἡ Καθολική Ἐκκλησία ἔφθα-
σαν στό ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ ἐνυπάρχει στήν Καθολική
Ἐκκλησία. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὅλοι
ὅσοι βαπτίσθηκαν «ἐντός ἤ ἐκτός
τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλη-
σίας», «ἔχουν ἐνσωματωθεῖ στόν
Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του» καί
ἔτσι «θεωροῦνται ὅτι ἔχουν βα-
πτισθεῖ στό ἕνα καί μοναδικό
σῶμα καί ἔτσι ἔχει ἀναπτυχθεῖ με-

ταξύ τους ἕνας μυστηριακός δε-
σμός, μία ἑνότητα ἐν Χριστῷ»,
καίτοι ὑπάρχουν ἀτέλειες, διότι οἱ
ἐκτός τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας δέν ἀναγνωρίζουν
ἀκόμη τόν Πάπα. Ὅταν, ὅμως, θά
ἀναγνωρίσουν τήν παγκόσμια
ἀρχή καί ἐξουσία τοῦ Πάπα, τότε
θά ἀποκτήσουν καί αὐτοί τήν τέ-
λεια κοινωνία μέ τήν Ἐκκλησία,
θά παύσουν, δηλαδή, νά εἶναι ἀτε-
λεῖς.

3. Ἡ νέα θεολογία 
καί ἡ νέα ἐκκλησιολογία

Ἀπό τά προηγούμενα φαίνεται
ὅτι ἡ Β΄ Βατικανή Σύνοδος δημι-
ούργησε μιά νέα ἐκκλησιολογική
θεωρία, μέ ἐπιρροή τῆς Οἰκουμε-
νικῆς κινήσεως, καί ἡ ὁποία ἔχει
τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
Τό πρῶτο γνώρισμα εἶναι ἡ διακή-
ρυξη τῆς «οἰκουμενικῆς ἀδελφό-
τητας Χριστιανῶν» καί μάλιστα «ἡ
ἀδελφοσύνη ἔχει μυστηριακό χα-

Ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν
καὶ τὴν Θεολογίαν τῶν Πατέρων

ἡ «ἀποδοχὴ» τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου
ἐκ μέρους Ὀρθοδόξων θεολόγων

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἐπιτέλους! Τὸ
Οἰκουμενικὸν Πα-
τριαρχεῖον ἀπεφάσι-
σε τὴν Ἁγιοκατάτα-
ξιν τοῦ Ἁγιορείτου
Μοναχοῦ Γέροντος
Παϊσίου. Ἡ ἀπόφα-
σις ἔπρεπε νὰ εἶχε
ληφθῆ πρὸ τῆς ἐπι-
σκέψεως τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου
κ. Βαρθολομαίου εἰς

τὰ Ἱεροσόλυμα ἢ ὀλίγον ἀργότερον, ἀλλὰ ἀνε-
βλήθη διὰ λόγους σκοπιμότητος, οἱ ὁποῖοι εἶχον
σχέσιν μὲ τὸν ἀντιπαπισμὸν καὶ τὸν ἀντιοικου-
μενισμὸν τοῦ Γέροντος Παϊσίου. Εἰς ἀνακοι-
νωθὲν τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου τονίζονται τὰ ἀκόλουθα:

«Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Πα-
ναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν
τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Tρίτην,

13ην Ἰανουαρίου 2015, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν
τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμά-
των.

Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος: α) ὁμο-
φώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς
Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μοναχόν Παΐσιον
Ἁγιορείτην (…)».

Αἱ ἐφημερίδες καὶ τὰ Μ.Μ.Ε. ἔδωσαν μεγά-

λην δημοσιότητα εἰς τὴν Ἁγιοκατάταξιν τοῦ Γέ-
ροντος Παϊσίου τονίζοντα:

«Τὰ θαύματά του, ἡ ἴαση ἀσθενῶν, οἱ διδα-
χές του ἦταν φάρος ζωῆς γιὰ πολλοὺς ἀνθρώ-
πους, καὶ ἡ ἐνόραση, οἱ προφητεῖες καὶ ἡ γλυ-
κύτητα στὴν ἀνθρώπινη ἐπαφή, καταφύγιο γιὰ
χιλιάδες πονεμένες ψυχές. Ἡ ἡμέρα τῆς κοί-
μησής του στὶς 12 Ἰουλίου θὰ εἶναι ἡ ἡμέρα
ποὺ θὰ γιορτάζεται ἡ μνήμη του».

Διάφοροι ἐπίσης ἐφημερίδες παρουσίασαν
πολλὰς ἀπὸ τὰς προφητείας καὶ τὰ θαύματα
ποὺ ἔχει κάνει. Ἡ ἐφημερὶς «δημοκρατία» ἐδη-
μοσίευσε πολλὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸν ὁσιακὸν βίον
του, ἐπισημαίνουσα μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:

«Ο ΟΣΙΟΣ Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (κατα κό-
σμον Ἀρσένιος Ἐζνεπίδης) γεννήθηκε στὶς 25
Ἰουλίου 1924 στὰ Φάρασα τῆς Καππαδοκίας. Ὁ
πατέρας του ὀνομαζόταν Πρόδρομος καὶ ἡ μη-

τέρα του Εὐλαμπία. Εἶχε ὀκτὼ ἀδέλφια. Στὶς 7
Αὐγούστου 1924, μία ἑβδομάδα προτοῦ οἱ Φα-
ρασιῶτες ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ τοὺς Τούρκους, βα-
φτίστηκε ἀπὸ τὸν ἱερέα τῆς ἐνορίας του, Ἀρσέ-
νιο, τὸν ὁποῖο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀναγνώ-
ρισε ἀργότερα ὡς ἅγιο. Ὁ Ἀρσένιος ἐπέμεινε
καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ δικό του ὄνομα, “γιὰ νὰ ἀφή-
σει καλόγερο στὸ πόδι του”, ὅπως εἶχε χαρα-
κτηριστικὰ ἀναφέρει.

Ὕστερα ἀπὸ περιπλανήσεις στὴν Ἑλλάδα, ἡ
οἰκογένεια Ἐζνεπίδη κατέληξε στὴν Κόνιτσα,
ὅπου ὁ Ἀρσένιος τελείωσε τὸ δημοτικὸ σχο-

Ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ Ἁγιορείτης Γέρων Παΐσιος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.



ρακτήρα», γίνεται δέ λόγος γιά
«Ἐκκλησίες καί Ἐκκλησιαστικές
κοινότητες» πού εἶναι φορεῖς Χά-
ριτος καί ἔχουν «μέσα σωτηρίας».
Τό δεύτερο χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμα εἶναι ὅτι ἐγκατέλειψε τήν
ἕως τότε «ἀποκλειστική ταύτιση
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί
τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλη-
σίας» καί ὑποστήριξε ὅτι ἡ μία καί
Μόνη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι
παροῦσα ἔστω καί ἀτελῶς καί στίς
ἐκτός τῆς «Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας» ἐκκλησιαστικές κοι-
νότητες. Τρίτο βασικό χαρακτηρι-
στικό γνώρισμα εἶναι ὅτι μεταξύ
τῶν βαπτιζομένων ὑπάρχει μιά θε-
μελιώδης ἑνότητα, ἡ κοινωνία
communio, «ἡ communio ἐκκλησιο-
λογία, ἡ εὐχαριστιακή κοινωνία»,
«εἰς τύπον τῆς εἰκόνας τῆς Τριά-
δος, εἰς τύπον τῆς τριαδικῆς com-
munio».

Ἔτσι, διαμορφώθηκαν τέσσε-
ρα ἐπίπεδα μιᾶς πυραμίδας, ἤτοι
ἡ ἀναγνώριση τοῦ Βαπτίσματος
τῶν σχισματικῶν καί αἱρετικῶν, ἡ
ἀναγνώριση τῆς ἐνεργείας τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος μεταξύ τῶν
σχισματικῶν καί αἱρετικῶν, ἡ
ἀναγνώριση τῆς Una Sancta, τῆς
Μίας Ἐκκλησίας πού συγκρο-
τεῖται «ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική
Ἐκκλησία καί ἀπό τίς κοινότητες
τῶν σχισματικῶν καί αἱρετικῶν».
Ὁ σκοπός τῆς ἀποφάσεως τῆς
Συνόδου αὐτῆς ἦταν ἐκσυγχρο-
νιστικός καί ποιμαντικός, ἀλλά
καί νά ὁδηγηθοῦν οἱ Ρωμαιοκα-
θολικοί στήν οἰκουμενική κίνη-
ση.

Στήν συνέχεια θά ἐντοπισθοῦν
μερικά ἀπό τά σημεῖα τῆς νέας
αὐτῆς θεολογίας καί τῆς νέας
ἐκκλησιολογίας, πού καθόρισε ἡ
Β’ Βατικανή Σύνοδος.

Ἡ οἰκονομία πού μετέρχον-
ται οἱ Πατέρες γιά τήν ἐπιστρο-
φή τῶν αἱρετικῶν καί τῶν σχι-
σματικῶν στήν Ἐκκλησία, δέν
σημαίνει ὅτι ἀποδέχονται ὅτι
ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν
μυστήρια. Ἄλλωστε, καί ἡ οἰκο-
νομία εἶναι μιά σαφέστατη θεο-
λογία.
Τό πρῶτο σημεῖο εἶναι ὅτι γίνε-

ται μιά διάκριση μεταξύ ὁρατῆς
καί ἀοράτου Ἐκκλησίας ἐπί τῆς
γῆς, πού εἶναι ἀντίθετο μέ τήν δι-
δασκαλία τῶν Πατέρων, γιά παρά-
δειγμα τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου, ὁ
ὁποῖος διδάσκει ὅτι τό Ἅγιον

Πνεῦμα ἐνεργεῖ μυστηριακῶς μέ-
σα στήν Ἐκκλησία. Στούς Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας συναντᾶμε
τήν διδασκαλία ὅτι μία εἶναι ἡ
Ἐκκλησία μέ τίς δύο μορφές της,
τήν ὁρατή ἐπί τῆς γῆς καί τήν
ἀόρατη ἐν οὐρανοῖς. Ὅμως, ἡ Β΄
Βατικανή Σύνοδος ἐπηρεασμένη
ἀπό τόν Αὐγουστῖνο, τούς Προτε-
στάντες, ἀλλά καί ἀπό ἀπόψεις
μερικῶν Ρώσων θεολόγων, ὅπως
γιά παράδειγμα τοῦ Εὐδοκίμωφ,
πού ὑποστήριζε ὅτι «γνωρίζομε
ποῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία, δέν ἔχομε
ὅμως τήν ἐξουσία νά ἐκφέρωμε
κρίση καί νά εἰποῦμε ποῦ δέν εἶναι
ἡ Ἐκκλησία», τοῦ Νικολάου
Μπερντιάεφ κλπ., διαμόρφωσε
τήν ἄποψη γιά τήν μυστηριακή
ἐνέργεια ἐκτός «τῶν ὁρατῶν
ὁρίων» τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῆς
γῆς, ὑπονοώντας ὅτι ὑπάρχουν
«ἀόρατα ὅρια» τῆς Ἐκκλησίας ἐπί
τῆς γῆς ἤ ὅτι ὑπάρχει «ἕνα μέρος
τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῆς γῆς πού
εἶναι ἀόρατο».

Τό δεύτερο σημεῖο εἶναι ὅτι θέ-
τει τό Βάπτισμα «ὡς βάση τῆς νέ-
ας Οἰκουμενικῆς ἀδελφότητας»,
θεωρεῖ ὅτι ἡ ἑνότητα «ἑδράζεται
στήν ἀναγνώριση τῆς μοναδικό-
τητας τοῦ Βαπτίσματος», ὁπότε
τό Βάπτισμα «τελούμενο ἀπό
τούς ἐπισήμως χωρισμένους ἀπό
τήν Ἐκκλησία θεωρεῖται "ὅτι πα-
ράγει ὅλους τούς καρπούς καί
ἀποτελεῖ πηγή Χάριτος"». Ἔτσι,
παρήχθηκε ἡ λεγομένη Βαπτισμα-
τική θεολογία, ἡ ὁποία θεωρεῖ τό
Βάπτισμα ὡς στοιχεῖο ἑνότητος
μεταξύ τῶν Χριστιανῶν, ἄν καί
διαφέρουν ὡς πρός τήν πίστη.
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἄλλαξαν τά πα-
τερικά κριτήρια γιά τήν ἀναγνώρι-
ση τῆς Ἐκκλησίας, ὁπότε, κατά
τήν Βαπτισματική θεολογία, «τό
αἱρετικό βάπτισμα εἶναι τό ἕνα
Βάπτισμα», δηλαδή ἡ μυστηριακή
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας «δέν
ἐντοπίζεται πλέον σέ μιά ταυτό-
τητα βασισμένη στήν ἑνότητα τῆς
πίστεως, ἀποστολικῆς διαδοχῆς,
ἱερωσύνης καί μυστηρίων». Ὁπό-
τε, μπορεῖ κάποιος, λόγῳ τοῦ βα-
πτίσματος πού γίνεται ἀπό αἱρετι-
κούς, σχισματικούς, ἀκόμη καί μή
βαπτισμένους, νά εἶναι μέλος τοῦ
Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀνεξάρτη-
τα ἀπό τήν πίστη, τήν ἀποστολική
διαδοχή καί τά Μυστήρια, πρᾶγμα
πού ἀντιβαίνει στήν ὀρθόδοξη δι-
δασκαλία, ἡ ὁποία συνδέει στενά
τήν Ὀρθοδοξία μέ τήν Ἐκκλησία
καί τήν θεία Εὐχαριστία. Ἑπομέ-
νως, διακρίνεται «ὁ Χριστός τῶν

Μυστηρίων» (τοῦ Βαπτίσματος)
ἀπό «τόν Χριστό τῆς δογματικῆς
ἀληθείας».

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν
διασπᾶ τήν ἑνότητα μεταξύ τῶν
Μυστηρίων, ἀφοῦ τό Βάπτισμα
ὁδηγεῖται πρός τήν θεία Κοινω-
νία, ὁπότε ἡ μυστηριακή βάση
τῆς κοινωνίας συνίσταται σέ
ὅλα τά Μυστήρια «ἑνωμένα σέ
μιά κοινή ζωή καί σέ ἕνα κοινό
Ποτήριο».
Αὐτό σημαίνει ὅτι ὑφίσταται σο-

βαρό θεολογικό ζήτημα, ἀφοῦ,
ὅπου δέν ὑπάρχει πίστη-δόγμα,
δέν μπορεῖ νά γίνεται λόγος γιά
Μυστήρια. Τό δόγμα δέν χωρίζε-
ται ἀπό τήν «πνευματικότητα». Ἡ
ἐκκλησιαστική αὐθεντικότητα
ἔχει σχέση μέ τό ὀρθόδοξο δόγμα
καί τά Μυστήρια πού βρίσκονται
ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας. 

Σελὶς 2α 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Δραματικὴ ἔκκλησις διὰ τὴν ἀναχαίτισιν
τοῦ Ἰσλὰμ εἰς τὸ εὐρωπαϊκὸν κοινοβούλιον

Ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν καὶ τὴν Θεολογίαν 
τῶν Πατέρων ἡ «ἀποδοχὴ» τῆς Β´ Βατικανῆς 

Συνόδου ἐκ μέρους Ὀρθοδόξων θεολόγων

Ἔτος ΛΓ´ , Ἀριθμ. 2/16 Ἰανουαρίου 2015
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ Β. ΚΩΣΤΑΚΗ «Ἡ βα-
σκανία στὴ ζωή μας». Ἐκδόσεις
«Φῶς Χριστοῦ». Ἀγρίνιο. Ὀκτώβριος
2014. Σχ. 20x14 σσ 84.

«Two Modern Greek Titans of Mind
and Spirit» The Private Correspondence of
Constantine Cavarnos and Photios Kon-
toglou (1952 -1965) Translated, Annotat-
ed, and Edited by Archimandrite Patapios
with Metropolitan Chrysostomos of Etna
and Monk Chrysostomos. Ἔτνα, Καλι-
φόρνια, 2014. Ἔκδ.: Κέντρον Παρα-
δοσιακῶν Ὀρθοδόξων Μελετῶν. Σχ.
23,50x15,50 σσ 246.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015. ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟ-
ΤΗΣ «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ». Ἀφιερωμένο στὸν

μεγάλο Ἱεραπόστολο ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ
ΑΙΤΩΛΟ μὲ τὴν συμπλήρωσιν 300 ἐτῶν
ἀπό τήν γέννησίν του. Σχ. 12x8 σσ 64.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ, Τριμηνιαῖον περιο-
δικόν, ἔκδοσις Συλλόγου Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς ὁ «Πρωτόκλητος». 3η
τριμηνία 2014. Πάτρα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, Δεκαπενθήμερη
Ἐφημερίδα τοῦ κινήματος Χριστια-
νικῆς Δημοκρατίας. Δεκ. 2014. Ἀθήνα.

Τρία βιβλία τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κεφαλοπούλου, εἰς συνερ-
γασίαν μέ τάς ἐκδόσεις «Ὑπακοή».

Ὁ Ἀρχιμ. Κύριλλος Κεφαλόπου-
λος, προϊστάμενος τοῦ ἐνοριακοῦ ἱ.
ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀλλά καί συν -
εργάτης τῆς ἐφημερίδος τοῦ Ὀρθοδό-
ξου Τύπου σέ συνεργασία μέ τίς
Ἐκδόσεις “Ὑπακοή” ἐξέδωσαν τρία
μικρά ἀλλά πολύ πνευματικά, ὠφέλι-
μα καί καλαίσθητα βιβλία. Οἱ πα-
ροῦσες ἐκδόσεις ἀποτελοῦν μέρος τοῦ
συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Μάρ-
κου τοῦ Εὐγενικοῦ.  Ἀπό τόν Ἅγιο
Μᾶρκο συνήθως προβάλλεται ἡ προσ -
φορά του στήν Ἐκκλησία σχετικά μέ
τό ζήτημα τῆς ἑνώσεως τῶν Ἐκκλη-
σιῶν ἀλλά καί τήν ἀσυμβίβαστη,
ὀρθόδοξη στάση πού τήρησε στήν Σύν -
οδο Φερράρας - Φλωρεντίας. Ὅμως
αὐτός ὁ στῦλος καί ἄτλας τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας μας μᾶς ἔχει παρα-
δώσει πολλά θεόπνευστα, θεολογικά
ἀντιαιρετικά συγγράμματα ἀλλά καί
πλούσιο ἑρμηνευτικό καί ὑμνογραφι-
κό ἔργο. Δυστυχῶς ὅμως τό μεγαλύ-
τερο μέρος τῶν ἔργων αὐτῶν παραμέ-
νει ἀνέκδοτο καί διεσκορπισμένο σέ
χειρόγραφα, σέ βιβλιοθῆκες τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους, τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐξω-
τερικοῦ, μέ ἀποτέλεσμανα νά εἶναι πο-
λύ ἐλλιπής ἡ γνώση μας σχετικά μέ τό
πνευματικό βάθος τῶν συγγραμμά-
των τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ Πατρός τῆς
Ἐκκλησίας μας. Μέ μία προσεκτική
προσέγγιση καί μελέτη τῆς θεολογίας
τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ὁ μελετητής θά
διαπιστώση ὅτι εἶναι συνεχιστής τῆς
θεολογίας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ καί γνήσιος ἐκφραστής τῆς
ἡσυχαστικῆς ὀρθόδοξης παραδόσεως.
Τήν γνωριμία μέ τήν θεολογία τοῦ
Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ προσ -
παθοῦν νά καλύψουν, ὅσο εἶναι δυ-
νατόν, οἱ παροῦσες ἐκδόσεις ἀλλά καί
νά ὠφελήσουν πνευματικά τούς χρι-
στιανούς.   

Ἀρχιμ. Κύριλλος Κεφαλόπουλος,
«Ἡ περί Θεώσεως Διδασκαλία τοῦ
Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ»,
Ἐκδόσεις «ΥΠΑΚΟΗ», ΑΘΗΝΑ
2014, σελ. 37.

Ὁ π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος στό
προλογικό σημείωμα ἀναφέρει: «Ἐπι-
χειροῦντες νά διερευνήσουμε τήν πε-
ρί θεώσεως θεολογία τοῦ Ἁγίου Μάρ-
κου τοῦ Εὐγενικοῦ, θά διαπιστώσου-
με ὅτι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἀναδεικνύεται
ὡς ἕνας μεγάλος θεολόγος τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, συνεχιστής τῆς

ἀσκητικῆς, νηπτικῆς καί ἁγιοπατε-
ρικῆς θεολογίας καί βαθύς γνώστης
τῶν κειμένων τῶν Ἁγίων Πατέρων,
ἰδίως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ, ἐπί τῆς ἡσυχαστικῆς θεολογίας
τοῦ ὁποίου ἑδράζεται καί θεμελιώνε-
ται ἡ θεολογία τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ
Εὐγενικοῦ». Ἡ παροῦσα ἔκδοση εἶναι
χωρισμένη σέ τρία κεφάλαια 1) Ἡ
ἔννοια τῆς θεώσεως κατά τούς Ἁγίους
Πατέρες 2) Ἡ περί θεώσεως διδασκα-
λία τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ
3) Ἡ θέωση ὡς γνώση καί ἐμπειρία
τοῦ Θεοῦ στήν θεολογία τοῦ Ἁγίου
Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Ἀρχιμ. Κύριλλος Κεφαλόπουλος,
«Συμβουλές γιά τήν Πνευματική
Ζωή ἀπό τόν Ἅγιον Μᾶρκον τόν
Εὐγενικόν», Ἐκδόσεις «ΥΠΑΚΟΗ»,
ΑΘΗΝΑ 2014, σελ. 51.

Τό πλούσιο ἑρμηνευτικό καί ὑμνο-
γραφικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Μάρκου
ἀποτελεῖ μία σημαντική πηγή γιά ὅποι-
ον θέλει νά ἀκολουθήση τόν Ἅγιο
Μᾶρκο ὡς πνευματικό πατέρα καί κα-
θοδηγητή στά πνευματικά ζητήματα.
Σχετικά μᾶς λέγει ὁ π. Κύριλλος «Ἀκό-
μη καί μέσα σέ δογματικά καί ἀντιρ-
ρητικά ἔργα τοῦ Ἁγίου μποροῦμε νά
εὕρωμεν προσευχές, νουθεσίες, πα-
ραινέσεις, συμβουλές γιά τήν πνευμα-
τική ζωή. Θά διαπιστώσουμε ὅτι ὁ
Ἅγιος Μᾶρκος ἀναδεικνύεται ὄχι μό-
νον ὡς στῦλος καί ὑπέρμαχος τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί μέγας μυστα-
γωγός τῆς πνευματικῆς ζωῆς». 

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ, «ΕΞΗΓΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΙΑΣ», Ἐκδόσεις «ΥΠΑ-
ΚΟΗ», ΑΘΗΝΑ 2014, σελ. 42.

Ἕνα ἀπό τά πρῶτα ἔργα τοῦ Ἁγίου
Μάρκου, τῆς περιόδου πρίν τήν Σύνο-
δο Φερράρας – Φλωρεντίας εἶναι καί
ἡ παροῦσα ἔκδοση, ἡ ὁποία ἀνήκει
στά ἑρμηνευτικά του ἔργα. Σέ αὐτό
ἐπιχειρεῖται μία σύντομη ἑρμηνεία τῶν
ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ ὅλου εἰκοσιτε-
τραώρου τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ
σκοπό νά βοηθήση τούς πιστούς νά
κατανοήσουν τά λειτουργικά δρώμε-
να, γιά νά συμμετάσχουν ὅσο πιό σω-
στά στίς ἱερές ἀκολουθίες.

Τά βιβλία εἶναι ἰδιαίτερα προσεγμέ-
να στήν ἔκδοσή τους καί εἶναι γραμ-
μένα σέ ἁπλή νεοελληνική γλῶσσα.

Γ.Κ.Τ.

"ΚΟΙΝΩΝΙΑ" (Δελτίο "Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων"),
τεῦχος 3, Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2014, Ἀθήνα 2014 - Μελετή-
ματα Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς, σελίδες 97-224. 

Ἔχουν περάσει ἀρκετά χρόνια,ἀπό
τότε πού παρουσιάσαμε τό ἐπίσημο
Δελτίο τῆς ΠΕΘ  στόν "Ὀρθόδοξο
Τύπο". Ἀπό τότε- καί προπάντων
αὐτά τά τελευταῖα χρόνια - ὅλα τά γε-
γονότα(ἐκκλησιαστικά, κοινωνικά,
ἠθικά, ἐθνικά, οἰκογενειακά, πολιτικά,
καί προπάντων ἐκπαιδευτικά, ξέσπα-
σαν τόσο καταιγιστικά, ὥστε νά μή
ἀναγνωρίζουμε πιά τόν ἑαυτό
μας.Ἴλιγγος μᾶς καταλαμβάνει καί
μόνο ἡ σκέψη αὐτῆς τῆς ἀνατροπῆς
καί τῆς  ἐξαθλίωσης. Κρίση παντοῦ
καί σ' ὅλα. Ἀπ' τήν κρίση πέρασε καί ἡ
ΠΕΘ. Θέλησαν κάποιοι νά τήν ὑπο-
νομεύσουν, ἀλλά δέν τά κατάφεραν.
Μέ τή Χάρι τοῦ Θεοῦ, πάλαιψε μέ
θάρρος, πίστη καί γενναιότητα, καί ὁ
Θεός δέν τήν ἐγκατέλειψε, γιατί τό
ἔργο τοῦ Θεοῦ ἐπιτελεῖ γιά 58 τόσα
χρόνια. Καί συνεχίζει ν' ἀγωνίζεται
στίς ἐπάλξεις τῆς ἐκπαίδευσης γιά νά
παραμείνει στεριωμένη στίς ἑλληνορ-
θόδοξες παραδόσεις καί μακριά ἀπό
αἱρέσεις καί πανθρησκειακές καί πλα-
νεμένες ἰδέες καί ἀντιλήψεις. Ταυτό-
χρονα, καί μέ ἰδιαίτερη χαρά, συγχαί-
ρουμε τό νέο Συμβούλιο μέ τό Πρό-
εδρό του κ. Σπαλιώρα καί τά μέλη του
κι  εὐχόμαστε νικηφόρους τούς
ἀγῶνες τους.

Τό τελευταῖο τριμηνιαῖο τεῦχος τῆς
"Κοινωνίας" ἀρ. 3, περιέχει καί τήν
ὕλη τοῦ 2ου τεύχους, κι ἔτσι παρου-

σιάζει τήν ἐμφάνιση βιβλίου, μέ τίς
ὡραῖες, μάλιστα, καί ἔγχρωμες ἁγιο-
γραφίες τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καί
τοῦ Κυρίου διδάσκοντος, ἀπό τήν Με-
γίστη Μονή Βατοπαιδίου Ἁγ. Ὄρους.

Τά περιεχόμενα τοῦ τεύχους εἶναι
τά ἑξῆς: Καί πρῶτα τά ἄρθρα:

Βασιλείου Τσίγκου:Τό "ὅλον" τῆς
Ὀρθοδόξου θεολογίας..(δογματικό
θέμα)

Ἰωάννου Κογκούλη: Διαπροσωπι-
κή ἐπικοινωνία διδάσκοντος καί διδα-
σκομένου...

Ἰωάννου Δήμου: Τί εἶναι τό πνεῦμα
μαθητείας;

Ἀθανασίου Στογιαννίδη: Ἡ αὐθεν-
τία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ...

Δημητρίου Λάππα: Αὐτογνωσία, τό
ἀτέλειωτο ταξίδι τῆς αὐτεπίγνωσης...

Εὐαγγέλου Πονηροῦ: Νέα ἔκδο-
ση..Πρόγραμμα σπουδῶν στά θρη-
σκευτικά Δημοτικοῦ - Γυμνασίου.

Ἀκολουθοῦν : Δραστηριότητες τῆς
ΠΕΘ, Εἰδήσεις γιά τό μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν, Βιβλιοκρισίες καί βι-
βλιοπαρουσιάσεις, Κοιμηθέντες (π.Γε-
ώργιος Καψάνης), καί Ἀνακοινώσεις.

Συγχαίρουμε κι  εὐχόμαστε κάθε
ἐπιτυχία πρός δόξαν Θεοῦ.

Μιχ. Μιχαηλίδης 

Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ἔκκληση ἔκαμε ὁ Ὁλλανδὸς πο-
λιτικὸς Machiel de Graaf, μέλος τοῦ ὁλλανδικοῦ
κοινοβουλίου, γιὰ τὴν ἄμεση ἀντιμετώπιση τῆς
σύγχρονης μάστιγας, τοῦ Ἰσλάμ, ποὺ ταλανίζει
καὶ ἀπειλεῖ τὴν Εὐρώπη, ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ Εὐρω-
παϊκοῦ Κοινοβουλίου. «Κατὰ τὴ διάρκεια μίας
ὁμιλίας στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ὁ de Graaf
ἀπαρίθμησε τὰ προβλήματα ποὺ ἔχει δημιουργή-
σει τὸ Ἰσλὰμ στὴν Ὁλλανδία. Δυστυχῶς ἡ
Ὁλλανδία δὲν εἶναι ἡ μόνη εὐρωπαϊκὴ χώρα, ποὺ
ἔχει ἁλωθεῖ ἀπὸ τὶς ὀρδὲς τῶν μουσουλμάνων.
Αὐτὰ ποὺ περιγράφει ὁ Ὁλλανδὸς βουλευτὴς
συμβαίνουν πλέον στὴ Γαλλία, τὴ Βρετανία, τὴ
Γερμανία, τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅπου ἄλλου εἰσχώρη-
σε ἡ θρησκεία τοῦ μίσους». Ὁ κ. Machiel de Gra-
af ἔκλεισε τὴν βαρυσήμαντη ὁμιλία του μὲ τὴν
ἐπισήμανση: «Χωρὶς τὸ Ἰσλὰμ ἡ χώρα μου θὰ
ἦταν πανέμορφη» (Ἱστολ. Ἀμέθυστος)! Καὶ πῶς

νὰ μὴ ἦταν πανέμορφη, ἀφοῦ τώρα ἔχει γεμίσει
μὲ τεράστια μαῦρα πανό, τὰ ὁποῖα ἀναγράφουν
οἱ ἰσλαμιστὲς τὴν ἀπαίτησή τους «Ἐφαρμογὴ τώ-
ρα τῆς σαρία στὴν Ὁλλανδία»! Ἀφοῦ ὅλη τὴν
ἡμέρα ἀκούγονται «ψαλμῳδίες» μουλάδων ἀπὸ
τὰ χιλιάδες νόμιμα καὶ παράνομα τζαμιά! Ἀφοῦ
κυκλοφοροῦν ἄνδρες ἀξύριστοι μὲ «κελεμπίες»
καὶ γυναῖκες μὲ «μποῦργκες»! Ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ
κ. Machiel de Graaf μίλησε σὲ ὦτα μὴ ἀκουόντων,
ἀφοῦ οἱ εὐρωπαῖοι ἡγέτες ὄχι μόνο δὲν κάνουν
τίποτε νὰ ἀναχαιτίσουν τὶς ὀρδὲς τῶν ἰσλα-
μιστῶν, ἀλλὰ τοὺς διευκολύνουν! Τὸ ἔχουμε το-
νίσει ἐπανειλημμένως ὅτι ἡ ἐπέλαση τοῦ Ἰσλὰμ
στὴ γηραιὰ καὶ ἀποστατημένη ἤπειρο εἶναι μέρος
τοῦ σχεδίου τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ της! Εἶναι καὶ
αὐτὸ ἕνα ἁπτὸ δεῖγμα τοῦ δρόμου τῆς αὐτοκα-
ταστροφῆς ποὺ ἐπέλεξε ἡ ἁμαρτωλὴ Εὐρώπη!

Προωθοῦν τὰ 
«ἄφυλα» παιχνίδια 
εἰς τὰ παιδιά!

ΚΥΡΙΟΣ στόχος τῶν προωθητῶν
τῆς ὁμοφυλοφιλίας εἶναι πλέον τὰ
παιδιά. Ἀφοῦ εἶδαν ὅτι ἡ συντρι-
πτικὴ πλειοψηφία τῶν ὡρίμων ἡλι-
κιῶν παραμένει ἀπὸ ἀδιάφορη ἕως
ἀντίθετη γιὰ τὴν προώθηση τῶν
«δικαιωμάτων» τῶν ὁμοφυλοφί-
λων, στράφηκαν πρὸς τὰ ἀθῶα
παιδιά, γιὰ νὰ τοὺς καλλιεργή-
σουν, ὄχι ἁπλὰ τὴν ἀνεκτικότητα,
ἀλλὰ καὶ αὐτὴ τὴν ροπὴ πρὸς τὴν
ὁμοφυλοφιλία. Κύριο μέσο τὸ παι-
χνίδι, τὸ ὁποῖο μετέβαλαν σὲ
«ἄφυλο»! Δεῖτε τὴν σχετικὴ εἴδη-
ση: «Ἡ ἐκστρατεία γιὰ τὰ “ἄφυλα”
παιχνίδια ἔχει πάρει μεγάλες δια-
στάσεις στὴν “Δύση” (ἀπὸ ὅπου
ὅλα τὰ νέα πολιτιστικὰ “φροῦτα”
μᾶς ἔρχονται). Στὴν Βρετανία π.χ.
ἔγινε διάσημη μία μαμὰ ποὺ προ-
κειμένου νὰ “προστατεύσει” τὴν
κόρη της ἀπὸ τὴν “ρὸζ πανούκλα”,
ὅπως τὴν ἔλεγε, ἔκρυβε τὰ ρὸζ
παιχνίδια της καὶ τῆς ἔβαζε μπλὲ
“ἀγορίστικες” πάνες! Τὸ θέμα ἔχει
ἀρχίσει τελευταῖα νὰ προβάλλεται
καὶ στὴν Ἑλλάδα μὲ θετικὸ τρόπο
(τί ἔκπληξη) ἀπὸ mainstream ἱστο-
σελίδες. Τὰ “ἐπιχειρήματα” μάλι-
στα ποὺ ἀκούγονται εἶναι περίπου
τὰ ἴδια μὲ αὐτὰ ποὺ χρησιμοποι-
ήθηκαν στὴν πρόσφατη παιχνιδο-
“διαμάχη” στὴν Αὐστραλία. Τὴν
“ἐκστρατεία” μάλιστα, γιὰ τὰ “ἄφυ-
λα” παιχνίδια στὴν χώρα μας κάλυ-
ψε τὸ Τμῆμα Ἐπιστημῶν Προσχο-
λικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἐκπαίδευσης σὲ
συνεργασία μὲ τὴν Παιδαγωγικὴ
Σχολὴ καὶ τὸ Τμῆμα Δημοτικῆς
Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἀριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.)» (Πηγή: redskywarning.
blogspot.gr)! Καλὰ διαβάσατε: τὰ
«ἄφυλα» παιχνίδια προωθεῖ καὶ
αὐτὸ τὸ Α.Π.Θ.! Τί ἄλλο θὰ δοῦν τὰ
μάτια μας καὶ θὰ ἀκούσουν τὰ
αὐτιά μας! Γονεῖς γρηγορεῖτε!

Νομιμοποίησις (καὶ)
τοῦ βδελυροῦ 
«γάμου» 
τῆς κτηνοβασίας!

Ο ΑΓΙΟΣ Νικόλαος Ἀχρίδος,
πρὶν ἀπὸ μισὸ αἰώνα, εἶχε ὀνομά-
σει τὴν Εὐρώπη «Λευκὴ Δαιμο-
νία», λόγω τῆς ἀσυγκράτητης ἀπο-
στασίας της σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.
Διερωτόμαστε: πῶς θὰ τὴν ὀνόμα-
ζε ἂν ζοῦσε στὶς μέρες μας, ὅπου
δὲν ὑπάρχει ποδηγέτηση στὴν
ἁμαρτία καὶ τὴ διαφθορά; Δεῖτε
ἕνα δεῖγμα τοῦ ἀπίστευτου ξεπε-
σμοῦ: «Τὸ ἀνώτατο δικαστήριο
τῆς Κοπεγχάγης ἀναγνώρισε τὸ
δικαίωμα 28χρονης ἀκτιβίστριας
νὰ παντρευτεῖ τὸ ἄλογό της δημι-
ουργώντας δεδικασμένο καὶ ἀνοί-
γοντας τὸ δρόμο σὲ γάμους
ἀνθρώπων καὶ ζῴων σὲ ὅλη τὴ χώ-
ρα … Ἡ δικηγόρος στὸ ἐπάγγελ-
μα, ἐπικεντρώθηκε σὲ ἕνα νομικὸ
κενὸ στοὺς εὐέλικτους νόμους
τῆς χώρας ποὺ ἀφοροῦν τὸ sex.
Ἐπικαλέστηκε ὅτι ἡ ἴδια καὶ ὁ «σύ-
ζυγός της» Thorgen, ἦταν τὰ θύμα-
τα τοῦ σπισισμοῦ, μίας προκατάλη-
ψης παρόμοιας μὲ τὸ ρατσισμὸ ἢ
τὸ σεξισμό … “Ἡ Δανία κατέστη ἡ
πρώτη χώρα ποὺ ἀναγνώρισε ὡς
νόμιμο τὸ γάμο ἀνθρώπων-ζῴων,
μία θέση ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει
σὲ πολλὰ ἄλλα παρόμοια σωματεῖα
στὴ χώρα”, παραδέχεται ὁ Dan Jor-
gensen Ὑπουργὸς γεωργίας τῆς
Δανίας» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Τὸ
μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ ψελλίσου-
με εἶναι φρίκη καὶ ἀποτροπιασμός,
μπροστὰ σὲ αὐτὸν τὸν ἐξευτε-
λισμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου!
Ἀναβίωσε δυστυχῶς ἡ ἐποχὴ τῶν
Ρωμαίων αὐτοκρατόρων, οἱ ὁποῖοι
«παντρεύονταν» τὰ ζῷα τους,
ὅπως ἐκεῖνο τὸ ἀνθρωπόμορφο
τέρας, ὁ Νέρων, ὁ ὁποῖος «παν-
τρεύτηκε» τὴ … φοράδα του! Τὸ
τέλος ἐγγύς!

Αἱ ἐν Φαναρίῳ 
ὑποκρισίαι τοῦ Πάπα
Φραγκίσκου

Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» πῆγε καλὰ δια-
βασμένος στὸ Φανάρι, προκειμέ-
νου νὰ παίξει μὲ ἀκρίβεια τὸ ρόλο
τοῦ «ταπεινοῦ» καὶ τοῦ «φιλορθό-
δοξου». Ἡ παράσταση προέβλεπε
νὰ ζητήσει «εὐλογία» ἀπὸ τὸν
Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ὅπως καὶ
ἔγινε. Μάλιστα φρόντισαν οἱ καλο-
πληρωμένοι φωτορεπόρτερ νὰ
ἀπαθανατίσουν καὶ τὴ «μεγάλη
στιγμή», κατὰ τὴν ὁποία ἔσκυβε ὁ
«ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ»,
νὰ λάβει «εὐλογία» ἀπὸ τὸν κ.
Βαρθολομαῖο. Οἱ «δικοί» μας παπι-

κολιγούρηδες οἰκουμενιστὲς φρό -
ντισαν νὰ διαφημίσουν τὸ γεγο-
νός, ὅτι δῆθεν ὁ Πάπας «ἄλλαξε»
καὶ νὰ γίνει ἔτσι συμπαθὴς στὸν
ὀρθόδοξο λαό, ὁ ὁποῖος στὴ συν-
τριπτική του πλειοψηφία εἶδε τὴν
ἐπίσκεψή του στὸ Φανάρι, εἴτε μὲ
καχυποψία, εἴτε μὲ ἀδιαφορία.
Ἐλάχιστοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ «χαι-
ρέτησαν» τὴν ἐλεεινὴ ἔλευση καὶ
κυρίως τὰ κατευθυνόμενα Μ.Μ.Ε.

Ἀλλὰ παρ’ ὅλη τὴν τιτάνια ἐπιχεί-
ρηση, ὁ ὀρθόδοξος λαὸς δὲν «μα-
σάει» ἀπὸ παπικοὺς θεατρινι-
σμούς. Τὸ «ἔργο τὸ ἔχει δεῖ
πολλὲς φορές». Γνωρίζει πολὺ
καλὰ τί σημαίνει παπικὴ δολιότητα
καὶ ὑποκρισία. Διερωτᾶται λοιπόν:
πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ζητᾷ ὁ «ἐπί-
σκοπος τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας»
«εὐλογία» ἀπὸ τὸν προκαθήμενο
μίας «ἄρρωστης» Ἐκκλησίας; Πῶς
μπορεῖ νὰ πείσει ὁ «πρῶτος» καὶ ὁ
«ἀλάθητος» ὅτι δὲν παίζει θέατρο,
ἀφοῦ ὁ κ.Φραγκίσκος, ὡς ἰησουί-
της, εἶναι «μανούλα» στὴν ὑποκρι-
σία;

Ἀγγλικανὸς 
«ἐπίσκοπος» ζητεῖ 
νὰ διαβάζωνται 
ἀποσπάσματα 
ἀπὸ τὸ Κοράνιον!

Η ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ τῆς Ἀγγλικανικῆς
«ἐκκλησίας» δὲν ἔχει ὅριο. Ὅπως
δημοσιοποίησε ἡ ἐφημερίδα Times
τοῦ Λονδίνου (29-11-2014) «ὁ Ἀγγλι-
κανὸς Ἐπίσκοπος Richard Ηarries,
πρώην Ὀξφόρδης, ὑποστήριξε στὴ
Βουλὴ τῶν Λόρδων, τῆς ὁποίας
ἀποτελεῖ τακτικὸ μέλος, μὲ τὸν ἐπί-
ζηλο τίτλο τοῦ Βαρώνου τοῦ Pen-
tregarth, πὼς γιὰ λόγους “φιλοξε-
νίας” ἡ τελετὴ ἐνθρόνισης τοῦ
Ἄγγλου μονάρχη θὰ πρέπει νὰ συμ-
περιλαμβάνει ἀναγνώσματα ἀπὸ τὸ
κοράνι!!! Ὁ ἴδιος εἶπε ἐπίσης ὅτι ἡ
θρησκευτικὴ ἀνθρωπογεωγραφία
τῆς Βρετανίας ἔχει ἀλλάξει πολύ.
[…] Φαίνεται, δυστυχῶς, πὼς ἡ πο-
λυπολιτισμικότητα κι ἡ πολυθρη-
σκευτικότητα τῆς ἀγγλικῆς κοινω-
νίας ἐπιδρᾷ καταλυτικὰ στοὺς δια-
νοούμενους καὶ τοὺς πνευματι-
κοὺς ἡγήτορες τῆς χώρας, καὶ τοὺς

κάνει νὰ ἐκφράζονται μὲ μία γλώσ-
σα μετὰ-ἱστορικὴ καὶ μετὰ-χριστια-
νική, ποὺ εἴτε τοὺς ἀναπαύει ἀπὸ
τὶς πολλὲς τύψεις γιὰ πράξεις ποὺ
δὲν ἔπρεπε νὰ εἶχαν κάνει, εἴτε ἀπο-
δεικνύει περίτρανα τὴ Σοφόκλεια
ρήση: «μωραίνει Κύριος οὕς βούλε-
ται ἀπολέσαι» (Πηγή: anastasiosds)!
Ἐμεῖς προσθέτουμε πὼς ἡ λεγόμε-
νη Ἀγγλικανικὴ «ἐκκλησία» ἔπαψε
πρὸ πολλοῦ νὰ εἶναι ὄχι μόνο
ἐκκλησία, ἀλλὰ οὔτε χριστιανική.
Ὁπότε μπορεῖ νὰ εἰσηγεῖται παρό-
μοιες, μὲ τὴν εἰσήγηση τοῦ ἄθλιου
«ἐπισκόπου» της, εἰσηγήσεις! 

Διαθρησκειακὴ
«διακήρυξις» 
διὰ τὴν σύγχρονον
δουλείαν!

Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» τοῦ Βατικανοῦ
δὲν χάνει εὐκαιρία, προκειμένου νὰ
ἑδραιώσει τὴν διαβολικὴ «πνευμα-
τικὴ» κυριαρχία του ἐφ’ ὅλης τῆς
γῆς, ὅπως ὑπαγορεύει ἡ παπικὴ «θε-
ολογία». Πρὶν λίγο καιρὸ ὀργάνωσε
νέα διαθρησκειακὴ συνάντηση στὸ
κρατικό του δεῖγμα, μὲ τὴ δικαιολο-
γία τῆς καταδίκης τῆς σύγχρονης
δουλείας! «Κοινὴ Χάρτα γιὰ τὴν
ἀπάλειψη τῆς σύγχρονης σκλαβιᾶς
καὶ τῆς ἐμπορίας ἀνθρώπων ὡς τὸ
2020, ὑπέγραψαν σὲ εἰδικὴ τελετὴ
στὸ Βατικανὸ πνευματικοὶ ἡγέτες
τῶν μεγάλων θρησκειῶν, μὲ τὴ συμ-
μετοχὴ τοῦ Πάπα Φραγκισκου. […]
Τὴν κοινὴ αὐτὴ διακήρυξη ὑπέγρα-
ψαν ἐπίσης ὁ ἀρχιεπίσκοπος τοῦ
Καντέρμπουρι Τζάστιν Γουέλμπι, ἐκ
μέρους τῶν ἀγγλικανῶν, ἐκπρόσω-
ποι τῶν ἰνδουιστῶν καὶ τῶν βου-
διστῶν, ὁ ἀρχιραββίνος Ντάβιντ Ρό-
ζεν καὶ οἱ μουσουλμάνοι λόγιοι ἀγια-
τολάχ Μοχαμάντ Τάκι ἂλ Μονταρέ-
σι καὶ Σειχ Μπασὶρ Χουσάϊν Ἒλ Τά-
γιεμπ. […] Ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου,
τὴν χάρτα κατὰ τῆς δουλεμπορίας
ὑπέγραψε ὁ μητροπολίτης Γαλλίας
Ἐμμανουήλ. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης ἀπέστειλε ἐπίσης μαγνη-
τοσκοπημένο μήνυμα γιὰ τὴ στήρι-
ξη τῆς πρωτοβουλίας» (Ἱστολ. tovi-
ma.gr)! Τὸ τραγελαφικὸ εἶναι ὅτι οἱ
περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς τὶς θρη-
σκεῖες ἔχουν ἐνταγμένες στὴν «θε-
ολογία» τους τὴν διάκριση τῶν
ἀνθρώπων, ὅπως σὲ κάστες (Ἰνδουι-
σμός), ἀνδρῶν – γυναικῶν (Ἰσλὰμ)
κλπ! Καὶ καλὰ ὁ «ἀλάθητος» συνυ-
πέγραψε τὴν «διακήρυξη» γιὰ τοὺς
δικούς του κοσμοκρατορικοὺς λό-
γους, ἀλλὰ ὁ «δικός» μας «ἅγιος»
Γαλλίας δὲ γνώριζε μὲ ποιοὺς ὑπέ-
γραφε; Κοντολογίς: οἰκουμενιστικὰ
«κουλουβάχατα»! 

Ἔστησαν μνημεῖον
διὰ τὰ θύματα 
τοῦ σταλινισμοῦ

ΜΠΟΡΕΙ νὰ πέρασε ἤδη κοντὰ
ἕνα τέταρτο τοῦ αἰώνα ἀπὸ τὴν πα-
ταγώδη κατάρρευση τοῦ μαρξιστι-
κοῦ τέρατος, ἀλλὰ οἱ μνῆμες γιὰ
τὴν φρίκη ποὺ σκόρπισε στὴ γῆ τὸν
20ο αἰῶνα εἶναι δύσκολο νὰ σβή-
σουν. Κάποιοι μάλιστα, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν συναίσθηση τὸ τί σημαίνει
μαρξισμὸς καὶ μαρξιστικὴ θηριωδία,
φροντίζουν νὰ μὴ λησμονηθοῦν τὰ
ἐγκλήματά του. Ἔτσι ἡ Οὑγγαρία
ἔστησε μνημεῖο γιὰ τὰ θύματα τοῦ
σταλινισμοῦ. «Μνημεῖο στὴ μνήμη
τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀθῴων
θυμάτων ποὺ ὁδηγήθηκαν βίαια
στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση μετὰ τὸν
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ἐγκαι-
νιάστηκε στὸ Szerencs τῆς ἐπαρ-
χίας Borsod-Abauj-Zemplen. Οἱ ὁμι-
λητὲς στὸ μνημόσυνο τόνισαν ὅτι
ὅσοι ἐπέζησαν ἀπὸ τὴν φρίκη τῶν
στρατοπέδων καταναγκαστικῆς
ἐργασίας γύρισαν στὴν πατρίδα
ἄρρωστοι καὶ στιγματισμένοι γιὰ
ὅλη τους τὴ ζωή. Δὲν μποροῦσαν
νὰ βροῦν κατάλληλες δουλειὲς καὶ
δὲν μποροῦσαν νὰ μιλοῦν γιὰ τὶς
ἐμπειρίες τους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ βά-
σανα ποὺ ὑπέστησαν, οἱ κομμου-
νιστὲς ἤθελαν ἐπίσης νὰ σβήσουν
τὶς μνῆμες τῶν θυμάτων τους. Γιὰ
νὰ ἐπουλωθοῦν οἱ πληγὲς καὶ νὰ
ἀποτεθεῖ φόρος τιμῆς στὰ ἑκατον-
τάδες χιλιάδες ἀθῶα θύματα, ποὺ
ὑπέστησαν ἀπερίγραπτη φρίκη στὰ
σοβιετικὰ στρατόπεδα ἐργασίας, ἡ
κυβέρνηση ἀφιέρωσε τὸ 2015 στὴ
μνήμη τῶν πολιτικῶν κρατουμένων
ποὺ ἀπελάθηκαν στὴ Σοβιετικὴ
Ἕνωση» (Πηγή: redskywarning.blog-
spot.gr)! Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ρωτᾶμε:
στὴν χώρα μας πότε θὰ τιμηθοῦν τὰ
ἑκατοντάδες χιλιάδες θύματα τῆς
κομμουνιστικῆς ἀνταρσίας τῆς πε-
ριόδου 1944-1949; Ὡς πότε θὰ κρα-
τήσει τὸ παραμύθι τῆς δῆθεν
«ἐθνικῆς συμφιλίωσης»; Οἱ νεκροί
μας ὡς πότε θὰ περιμένουν τὴ δι-
καίωση;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀνίερος καὶ φρικώδης
διαθρησκειακὴ 

παπικὴ «λειτουργία»
Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» φροντίζει νὰ

διοργανώνει διαθρησκειακὲς
συναντήσεις καὶ ἐκτὸς τοῦ κρα-
τικοῦ του δείγματος, περιφερει-
ακά. Κι’ αὐτὸ διότι πιστεύει πὼς
δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου θὰ «ἔρθει
τὸ ποθούμενο», ἤτοι νὰ ἑνώσει
ὅλες τὶς θρησκεῖες σὲ μία (στὴν
ἐφιαλτικὴ πανθρησκεία) καὶ νὰ
γίνει ὁ ἀδιαμφισβήτητος ἡγέτης
της! Μία τέτοια φρικώδη συνάν-
τηση καὶ συλλειτουργία ἔγινε
πρὶν λίγο καιρὸ στὴν πόλη Ντόρ-
τμουντ τῆς Γερμανίας. Σὲ πα-
πικὸ ναὸ τελέστηκε ἀνίερη
«θεία λειτουργία», τὴν ὁποία τέ-
λεσε λουθηρανὴ παστόρισα, μὲ
τὴ συμμετοχὴ τοῦ ἐπικεφαλῆς
τῆς μουσουλμανικῆς κοινότη-
τας, τοπικοῦ ἰμάμη καὶ τὴ συμμε-
τοχὴ τοῦ τοπικοῦ ἀθλητικοῦ
συλλόγου (Ἱστολ. Ἀκτῖνες)! Πρέ-
πει νὰ ξέρετε, ἀγαπητοί μας
ἀναγνῶστες, ὅτι τέτοιου εἴδους
δαιμονικὲς θρησκευτικὲς «λει-
τουργίες» εἶναι ἐπιτρεπτὲς
στοὺς παπικούς, μὲ τὴ θεολο-
γικὴ βοῦλλα τῆς Β΄ Βατικανείου
«συνόδου»! Ἡ «σύνοδος» αὐτὴ
θεσμοθέτησε τὸν παπικὸ οἰκου-
μενισμό, ἀναγνωρίζοντας σωτη-
ρία καὶ ἐκτὸς τῆς παπικῆς
«ἐκκλησίας», στὶς πολυπληθεῖς
χριστιανικὲς «ἐκκλησίες», ἀλλὰ
καὶ στὶς ἄλλες θρησκεῖες! Ὑπὸ
αὐτὸ τὸ πρῖσμα οἱ παπικοί, ὀργα-
νώνοντας καὶ συμμετέχοντας σὲ
τέτοιες συναντήσεις, ἔχουν τὸ
«κάλυμμα» τῆς «οἰκουμενικῆς»
τους «συνόδου»! Τὸ μόνο ποὺ
ἐνδιαφέρει τὸν «πρῶτο» καὶ
«ἀλάθητο» εἶναι νὰ συγκεντρώ-
σει ὅλες τὶς πίστεις καὶ θρη-
σκεῖες ὑπὸ τὴν ἐξουσία του, ὡς
δῆθεν «ἀντιπρόσωπος τοῦ Χρι-
στοῦ στὴ γῆ». Τὸ μόνο ἔλλειμμά
τους εἶναι ὅτι δὲν εἶναι ἑνωμέ-
νες μὲ τὸν «βικάριο τοῦ Χρι-
στοῦ»! Αὐτὴ τὴν «ἐκκλησία» τοῦ
θρησκευτικοῦ «ἀχταρμὰ» ἀπο-
καλοῦν οἱ «δικοί» μας οἰκουμε-
νιστὲς «ἕτερο πνεύμονα» τῆς
Ἐκκλησίας καὶ μὲ αὐτὴ πασχί-
ζουν νὰ μᾶς ἑνώσουν, παρ’ ὅλο
ποὺ οἱ παπικοὶ ἀποκαλοῦν τὴν
Ἐκκλησία μας «ἐλλειμματικὴ»
καὶ «ἄρρωστη»!

Στίς 16 Ἰανουαρίου στήν Ἐκκλησία
μας ἑορτάζεται ἡ προσκύνηση τῆς

τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἁγίου ἐνδόξου
Ἀποστόλου Πέτρου. Ὅπως μᾶς πλη-
ροφορεῖ ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς στίς
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὁ βασιλιάς
Ἡρώδης μετά ἀπό τόν διά μαχαίρας
μαρτυρικό θάνατο τοῦ Ἀποστόλου
Ἰακώβου, ἀδελφοῦ τοῦ Εὐαγγελι-
στοῦ Ἰωάννου συλλαμβάνει τόν Πέ-
τρο μέ σκοπό νά τόν δικάση καί νά
τόν θανατώση. Τήν νύκτα ὅμως τῆς
προηγουμένης τῆς δίκης του ἄγγε-
λος Κυρίου «ἤγειρεν αὐτόν λέγων∙

ἀνάστα ἐν τάχει∙ καί ἐξέπεσον αὐτοῦ
αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν» καί τόν
ἐλευθέρωσε. Αὐτή ἡ ἁλυσίδα ἀπό
τότε ἔλαβε τήν ἁγιαστική καί θαυ-
ματουργική χάρη, ὥστε νά ἁγιάζων-
ται αὐτοί πού τήν προσκυνοῦν μέ πί-
στη. Κάποιος χριστιανός τήν διαφύ-
λαξε καί ἀπό τότε παρεδίδετο ἀπό
γενεά σέ γενεά εὐσεβῶν ἀνθρώπων,
ἕως ὅτου ἡ οἰκουμένη ἔγινε χριστια-
νική καί οἱ εὐσεβεῖς βασιλεῖς ἔκαναν
τήν μετακομιδή της στήν Κωνσταν-
τινούπολη καί τήν ἀποθησαύρισαν
στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Πέτρου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμι -
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδό ξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐ τῆς (Κάνιγ -
γος 10, Α´ ὄροφος). 

Τήν Δευτέραν 19ην Ἰανουα-
ρίου (Ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενι-
κοῦ) θά ὁμιλήση ὁ πρωτ. π. Γε-
ώργιος Μεταλληνός μέ θέμα:

«Ἡ Πατερική Θεολογία».
Τὴν Δευτέραν 26ην Ἰα -

νουαρίου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ
ὁμιλήση ὁ πρεσβύτερος π.
Πασχάλης Γρίβας μὲ θέμα:

«Ἡ επαναστατική παιδαγω-
γία τῆς Ἐκκλησίας».
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς

Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «᾿Ορ -
θοδόξου Τύπου», ὅπως παρα-
κολουθήσουν αὐτάς.

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

῾Εβδομαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
᾿Εφημερίς. ᾿Ιδιοκτησία· «Παν -
ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις»
(Π.Ο.Ε.), Κάνιγγος 10, 106 77
᾿Αθῆναι, Τηλ. 210 38 16 206,
ΦΑΞ 210 38 28 518. Ἐκδότης·
Ἰωάννης Καρατζένης, Παναγί -
ας Ἐλευθερωτρίας 51 Κη φισιά.
Διευθυν τὴς Συντάξεως· Γεώρ -
γιος Ζερβός, Θησέως 25, Νέα
᾿Ερυθραία (14671). ῾Υ πεύ θυνος
Τυπογραφείου· Κωνσταν τῖνος
Μιχ. Σαμωνᾶς, ᾿Αμαδριάδος 15,
Δρο σιά. Τύποις «᾿Ορ  θο δό ξου
Τύ που» (Θησέως 25, 14671 Νέα
᾿Ερυθραία, Τηλ. 210 81 34 951,
ΦΑΞ 210 81 36 981). 

῾Ιστοσελίς «Ο.Τ.»:
www.orthodoxostypos.gr
᾿Ηλεκτρον. ταχυδρομεῖον:

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

φράζουν τὰς προσωπικὰς ἀ -
πόψεις τῶν ἀρθρογράφων, οἱ
ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐ θύ -
νην τῶν γραφομένων.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπητούς μας συνδρομητάς ὅτι δύνανται νά

καταθέτουν τήν συνδρομήν των ἢ ἐνίσχυσιν καί εἰς τήν Ἐθνικήν Τρά-
πεζαν εἰς τό ὄνομα «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», Ἀρ. λογαρια-
σμοῦ 129/296140-76.

Διά τούς ἀγαπητούς συνδρομητάς τοῦ ἐξωτερικοῦ τό ΙΒΑΝ εἶναι:
GR 1201101290000012929 614076. Τό δέ SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC)
ETHNGRAA.

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπικόν χαρακτῆρα καί τά ἔξοδα ἐκδόσεώς
του στηρίζονται ἀποκλειστικῶς καί μόνον εἰς τὰς συνδρομάς σας.
Βοηθῆστε εἰς τήν ἔκδοσιν καί διάδοσιν τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Ὁ Ο.Η.Ε. προωθεῖ τὸν παραθρησκευτικὸν
ἰνδουϊστικὸν προσανατολισμὸν τῆς γιόγκα
• Η ΓΙΟΓΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συμφώνως πρὸς τὸν συνεργάτ-

την τοῦ «Ἁγιορείτικου Βήματος»
κ. Ἐμμανουὴλ Κείου, ὑπὸ ἡμερο-
μηνίαν 27ην Δεκεμβρίου:

«Προβληματισμὸ προκαλεῖ ἡ
εἴδηση πὼς ἡ Γενικὴ Συνέλευση
τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν κήρυξε ὡς
Διεθνῆ Ἡμέρα τῆς Γιόγκα τὴν 21
Ἰουνίου, ἡμέρα τοῦ θερινοῦ ἡλιο-
στασίου. Ὁ ΟΗΕ μάλιστα συνέστη-
σε τὴν προσοχὴ ὅλων γιὰ αὐτὴν
τὴν "ἀρχαία πρακτικὴ γιὰ τὴν ὑγεία
καὶ τὴν εὐτυχία στὸν σύγχρονο
κόσμο μας". 

Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ ΟΗΕ ἐπίσης
τόνισε ὄχι μόνο τὴ σημασία τῆς
γιόγκα γιὰ τὴν ὑγεία, ἀλλὰ καὶ τὴν
ἱκανότητά της νὰ σχηματίζει συνε-
κτικὴ κοινωνία καὶ νὰ ἐκπαιδεύσει
τὸν ἄνθρωπο ὅσον ἀφορᾷ στὸν
ἀμοιβαῖο σεβασμό.

Εἶναι σαφὴς λοιπὸν ἡ διεθνὴς
προπαγάνδα γιὰ τὴν προώθηση
τῆς γιόγκα σὲ ὅλες τὶς σύχρονες
δυτικὲς κοινωνίες...

Οὐκ ὀλίγες φορὲς ἀρκετοὶ
Ἱεράρχες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας-καὶ ὄχι μόνο- ἔχουν ἐπισημά-
νει τοὺς κινδύνους ποὺ κρύβει ἡ
γιόγκα γιὰ τὸν Χριστιανό. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀνα-
στάσιος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε Καθη-
γητὴς τῆς Θρησκειολογίας στὸ
Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν ἀναφέ-
ρει μεταξὺ ἄλλων: «Στὸ δυτικὸ κό-
σμο ἡ γιόγκα ἀρχικὰ παρουσιάστη-
κε σὰν ἕνα εἶδος "γυμναστικῆς",
σὰν μέθοδος χαλαρώσεως καὶ ψυ-

χολογικῆς ἠρεμήσεως... Ἡ βασική
της διαφορὰ ἀπὸ τὴ γνωστὴ γυ-
μναστικὴ βρίσκεται, ἐκτὸς τῶν
ἄλλων, στὴ χαρακτηριστική της
ἀκινησία. Ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς ἀσκή-
σεις τῆς γιόγκα παρουσιάζουν
αὐτὲς καθαυτὲς ὁρισμένα θετικὰ
ἀποτελέσματα πάνω σὲ μερικὰ
ἄτομα - πρᾶγμα πού, ἄλλωστε,
συμβαίνει καὶ μὲ ἀσκήσεις ἄλλων
συστημάτων. Γενικὰ ὅμως οἱ
ἀσκήσεις αὐτὲς τοποθετοῦνται
μέσα σὲ ἕνα πλαίσιο ἰνδουιστικῶν
ἀντιλήψεων καὶ ἀποτελοῦν στάδια
ἑνὸς εὐρύτερου ὅλου, μίας γενι-
κότερης πνευματικῆς πορείας.
Στὴν πλήρη τους ἀνέλιξη ἀποσκο-
ποῦν πολὺ μακρύτερα ἀπὸ τὰ ὅρια
μίας σωματικῆς εὐεξίας.Καὶ γιὰ νὰ
γίνουμε περισσότερο παραστατι-
κοί: ὅπως οἱ γονυκλισίες (οἱ «μετά-
νοιες» τῆς μοναχικῆς μας παραδό-
σεως) δὲν εἶναι ἁπλὲς κινήσεις
τοῦ σώματος, ἀλλὰ ἔχουν σχέση
μὲ ἕνα γενικότερο "πιστεύω" καὶ
ἐκφράζουν μία συγκεκριμένη διά-
θεση καὶ τάση ψυχῆς ἀποβλέπον-
τας σὲ πνευματικοὺς σκοπούς,
κατὰ παρόμοιο τρόπο - τηρουμέ-
νων, βεβαίως, πάντοτε τῶν ἀναλο-
γιῶν - οἱ συνθετότερες ἀσκήσεις
τῆς γιόγκα ἔχουν συνάρτηση μὲ
Ἰνδουϊστικὲς παραστάσεις καὶ
σκοπεύουν τελικὰ σὲ πνευματικές,
θρησκευτικὲς ἐμπειρίες...».

Ἐγκύκλιο γιὰ τὴ γιόγκα εἶχε
ἐκδώσει πρὶν ἀπὸ ἐνάμιση χρόνο ὁ
Μητροπολίτης Χίου Μᾶρκος καὶ
τὴν χαρακτήριζε «ἀσυμβίβαστη»
μὲ τὴν ζωή τῶν Χριστιανῶν τονί-

ζοντας ὅτι ἡ γιόγκα δὲν εἶναι γυ-
μναστική, ἀλλὰ «θρησκευτικὸ σύ-
στημα θεωρίας».

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος χαρα-
κτηρίζει παραθρησκευτικὸ τὸν
προσανατολισμὸ τῆς γιόγκα. 

Ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς σχολιά-
ζει πώς: "Ὑπάρχουν δυστυχῶς συν -
άνθρωποί μας, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν
«Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ» καὶ ταυ-
τόχρονα υἱοθετοῦν πίστεις ἀλλό-
τριες τῆς Ὀρθοδοξίας μας καὶ
πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀσκοῦν πρακτι-
κές τοῦ σύγχρονου ἀποκρυφιστι-
κοῦ πλέγματος τῆς «Νέας
Ἐποχῆς», τὸ ὁποῖο ἀντλεῖ στοιχεῖα
ἀπὸ τὰ ἀνατολικὰ θρησκεύματα.
Ἐνῷ λ.χ. δηλώνουν «Ὀρθόδοξοι
χριστιανοὶ» καὶ ἐκτελοῦν κάποια
ἀπὸ τὰ «θρησκευτικά τους καθή-
κοντα», ταυτόχρονα ἀσκοῦνται
στὴ γιόγκα καὶ στὸν ὑπερβατικὸ
διαλογισμό".

Ἀλλὰ καὶ οἱ Μητροπόλεις Γλυ-
φάδας καὶ Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώ-
νου πρόσφατα ἐξέδωσαν ἀνακοι-
νώσεις γιὰ σχετικὲς ἐκδηλώσεις,
ποὺ θὰ ἐλάμβαναν χώρα ἐντὸς
τῶν ὁρίων τῶν μητροπολιτικῶν πε-
ριφερειῶν τους. 

Τὸ ζήτημα λοιπὸν πλέον εἶναι
κατὰ πόσο οἱ Χριστιανοὶ εἶναι ἕτοι-
μοι νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰ νέα δε-
δομένα, ποὺ ὑπαγορεύει ἡ "Νέα
Τάξη Πραγμάτων", ἡ ὁποία προφα-
νέστατα ἔχει "ἄλλους θεούς"!».

σει -ὅσο λύνεται! Ἐάν δέν τό
λύσει, ὅλα τά ἄλλα πού ἐνδε-
χομένως θά πετύχει θά ἔχουν
σχετική ἀξία καί μικρή ἀπήχη-
ση στό λαό τοῦ Θεοῦ.

Συνήθως οἱ ὑποψήφιοι Μη-
τροπολίτες μέχρι νά ἐκλεγοῦν
δέν σκέφτονται τά προβλήμα-
τα πού θά ἀντιμετωπίσουν.
Ὀνειρεύονται τή μίτρα καί
οὐδέν ἕτερον. Μετά τή χειρο-
τονία τους ὅμως, ὅταν βρί-
σκονται μόνοι στό γραφεῖο
τους καί μελετοῦν τά πολλά
καί δύσκολα προβλήματα
ἀπελπίζονται καί ἀφήνουν τά
πράγματα νά ἐξελιχθοῦν μόνα
τους μέ τήν πάροδο τοῦ χρό-
νου. Συμβιβάζονται μέ τίς κα-
ταστάσεις, συνηθίζουν τίς
σκανδαλώδεις συμπεριφορές
διαφόρων κληρικῶν καί τά
ὁράματά τους ἀτονοῦν καί ξε-
θωριάζουν. Ἐκεῖνα ὅμως πού
μένουν λαμπερά εἶναι τά
ἄμφια καί οἱ πατερίτσες. Καί
ὅσο μειώνεται τό ἐνδιαφέρον
γιά τή λύση τῶν προβλημάτων
τόσο αὐξάνεται ἡ ὑποκρισία
καί ὁ ἐξωτερικός καλλωπι-
σμός.

Πόσο δύσκολο εἶναι νά εἶναι
κανείς ἄξιος ἐπίσκοπος! Νά
βρίσκει τήν ψυχική δύναμη
μπροστά σέ δύσκολες κατα-
στάσεις καί νά κοπιάζει νυχθη-
μερόν γιά τή βελτίωσή τους!
Αὐτό, βέβαια, ἰσχύει γιά τόν
ἄξιο ἐπίσκοπο. Γιά τόν κοσμικό
ὅμως καί ἀδιάφορο ἐπίσκοπο
ὅλα πάντα βαίνουν καλῶς καί
… θεοφιλῶς.

Ἡ Ἀρχιερατικὴ εὐθύνη
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀγγελία
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Νέα Σμύρ-

νη (Πάροδος Αἰγαίου) πλη-
σίον τράμ καὶ στάσης Λεωφ.
136 Δυάρι, 61 τ.μ. ὑπερυψω-
μένο ἰσόγειο, χωρὶς κοινό-
χρηστα, ἀνακαινισμένο τηλ.
6977893659



Ἐπιστολὴ ἀπέστειλε πρὸς τὸν
Πρωθυπουργὸ τῆς χώρας κ
Ἀντώνη Σαμαρὰ ἡ Πανελλήνιος
Ἕνωσις Θεολόγων ζητώντας τὴν
ἄμεση παρέμβασή του. Κύριος
λόγος γιὰ τὴν αἰτούμενη παρέμ-
βαση ἡ ἄρνηση τοῦ Ὑπουργοῦ
Παιδείας νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸ

ΔΣ τῆς Ἕνωσης ἀλλὰ καὶ νὰ προ-
χωρήσει στὴν ἐπίλυση τῶν ἐπει-
γόντων ζητημάτων, ποὺ ἀφοροῦν
στὴ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση τῶν
μαθητῶν τῆς πατρίδας μας.

Ἡ Ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἑξῆς: 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟ-
ΛΟΓΩΝ

Ἀθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014
Ἀριθμ. Πρωτ.: 180
Πρὸς
Τὸν Ἐξοχώτατον Κύριον
Ἀντώνιον Σαμαρᾶ,
Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος
Μέγαρον Μαξίμου
Ἀθήνα

ΘΕΜΑ: Αἴτημα ἀποκατάστα-
σης ἀδικιῶν σὲ βάρος τῶν Θεο-
λόγων
Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουρ-
γέ,

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολό-
γων, τὸ συνδικαλιστικὸ καὶ ἐπι-
στημονικὸ σωματεῖο ποὺ ἐκπρο-
σωπεῖ τοὺς Θεολόγους τῆς πα-
τρίδας μας, ἀπευθύνεται σὲ Σᾶς,
γιὰ νὰ Σᾶς καταστήσουμε κοι-
νωνὸ τῆς ἀγωνίας μας γιὰ ὅσα
παράδοξα συμβαίνουν σχετικὰ
μὲ τὴ σχολικὴ θρησκευτικὴ
ἀγωγὴ καὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε
γιὰ τὶς ὀλιγωρίες ποὺ παρατη-
ροῦνται στὸ κυβερνητικὸ ἔργο,
στὸν προαναφερόμενο τομέα,
αἰτούμενοι τὴν προσωπική Σας
παρέμβαση καὶ στήριξη.

Σᾶς ἐνημερώνουμε λοιπόν, ὅτι
ὁ ἀξιότιμος κ. Ὑπουργὸς Παιδεί-
ας καὶ Θρησκευμάτων τῆς Κυ-
βέρνησης, δὲν ἀπαντάει ἐπὶ
μῆνες, στὸ ἐπίμονο αἴτημά μας,
νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸ Δ.Σ. τῆς
Ἑνώσεώς μας, ὅταν καθὼς πλη-
ροφορούμαστε, συναντᾷ πρόθυ-
μα ἐκπροσώπους διαφόρων θρη-
σκευτικῶν κοινοτήτων καὶ ὁμο-
λογιῶν καὶ παντὸς εἴδους συνδι-
καλιστὲς καὶ ἐκπροσώπους φορέ-
ων.

Τὸ πρῶτο καὶ βασικὸ αἴτημά
μας εἶναι ἡ ἀπόσυρση τοῦ νέου
Πιλοτικοῦ Προγράμματος Σπου -
δῶν στὰ Θρησκευτικὰ ποὺ ἔχει
εἰσαχθεῖ στὰ σχολεῖα ἀπὸ τὸ
2011, ἐπὶ ὑπουργικῆς θητείας τῆς
κ. Διαμαντοπούλου, τὸ ὁποῖο
ἀποτελεῖ ἔργο μίας μικρῆς ὁμά-
δας ἐκσυγχρονιστῶν ἐκπαιδευ-
τικῶν καὶ ἔχει ἀναστατώσει ὁλό-
κληρο τὸν ὀρθόδοξο λαὸ καὶ τὸ
σύνολο τῶν Θεολόγων καὶ τῶν
κληρικῶν, διότι μετατρέπει τὸ
ὀρθόδοξο μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν στὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυ-
μνάσιο σὲ πολυθρησκειακό, ἐπι-
βάλλοντας ἔτσι μία νέα μὴ ὀρθό-
δοξη πνευματικότητα στοὺς νέ-
ους μας.

Τὸ δεύτερο αἴτημά μας ἀφορᾶ
στὴν ἀδικαιολόγητη καθυστέρη-
ση τῆς ἔκδοσης διευκρινιστικῆς
ἐγκυκλίου ἀπὸ τὸ Υ.ΠΑΙ.Θ, ποὺ θὰ
λύνει ὁριστικὰ τὸ ζήτημα τῶν πα-
ράνομων ἀπαλλαγῶν τῶν ὀρθο-
δόξων μαθητῶν ἀπὸ τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ τὶς ὁποῖες
ἀναιρεῖται ἡ συνταγματικὰ κατο-
χυρωμένη θρησκευτικὴ ἐκπαί-
δευση τῶν μαθητῶν τῆς πατρί-
δας μας, ταλαιπωροῦνται, μαθη-
τές, γονεῖς καὶ καθηγητὲς καὶ
πλήττεται ὁ κλάδος τῶν Θεολό-
γων.

Τέλος, πληροφορίες ποὺ κατα-
φθάνουν στὴν Ἕνωσή μας, ἀνα-
φέρουν ὅτι ἑτοιμάζεται μὲ τὴν
ἴδια πολυθρησκειακὴ δομή, ποὺ
ἔγινε τὸ Πρόγραμμα τοῦ Δημοτι-
κοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου καὶ τὸ
Πρόγραμμα τῶν Θρησκευτικῶν
τοῦ Λυκείου, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ
Νόμο ὑπ’ ἀριθ. 4186, ἄρθρο 1γ
ποὺ προβλέπει τὴν καλλιέργεια
τῆς ἐθνικῆς, θρησκευτικῆς καὶ
πολιτισμικῆς μας κληρονομιᾶς.
Ἐπιπλέον, φαίνεται ὅτι μεθο-
δεύεται ἡ ἐσπευσμένη δημοσίευ-
σή του σὲ ΦΕΚ, δηλαδὴ ἡ ἄμεση
ἐφαρμογή του στά Λύκεια, χωρὶς
νὰ γίνει ἡ πιλοτική του ἐφαρμο-
γή. Τέτοιου εἴδους αἰφνιδια-
στικὲς κινήσεις, ἐρήμην τῶν Θε-
ολόγων ἐκπαιδευτικῶν, ποὺ με-
τατρέπουν τὸν ὀρθόδοξο χα-
ρακτῆρα καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν,
δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ γίνουν
ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὴν Ἕνωσή μας.

Ὡς ἐκ τούτων, παρακαλοῦμε
γιὰ τὴν ἄμεση παρέμβασή Σας
πρὸς ἀποκατάσταση τῶν παρατη-
ρούμενων ἀδικιῶν.

Εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέ-
ρων θερμὰ γιὰ τὴ στήριξή Σας καὶ
Σᾶς εὐχόμαστε Καλὰ Χριστού-
γεννα καὶ εὐλογημένο τὸ Νέο
Ἔτος.

Μὲ τιμὴ
Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

Ὁ Πρόεδρος
Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας

Δρ Θεολογίας
Ὁ Γενικὸς Γραμματέας
Παναγιώτης Τσαγκάρης

Mr Θεολογίας

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Σελὶς 3η

Ἀσκητικαί ἐμπειρίαι
(3ον)

3. Ὁ ληστής 
πού ἔγινε ἅγιος

Μπροστά στούς φοβερούς κα-
κοποιούς καί τούς μεγάλους ἁμαρ-
τωλούς πρέπει νά εἴμαστε προσε-
κτικοί, ἀποφεύγοντας τίς διενέξεις
καί τίς συγκρούσεις μαζί τους. Πα-
ράλληλα πρέπει νά διατηροῦμε
ὅμως καί τήν ἐλπίδα ὅτι αὔριο μπο-
ρεῖ νά μετανοήσουν, νά ἀλλάξουν
τρόπο ζωῆς καί νά γίνουν ἀξιοθαύ-
μαστοι. Στά κείμενα τῆς Ἐκκλησίας
ἀναφέρονται πολλές τέτοιες περι-
πτώσεις. Ἐνδεικτικά ἐδῶ σημει-
ώνουμε τήν περίπτωση τοῦ Μωυσῆ
τοῦ Αἰθίοπα, ὁ ὁποῖος στήν ἀρχή
ἦταν ἕνας δύσκολος καί ἐγκληματι-

κός χαρακτήρας, ἀρχηγός ὁμάδας
ληστῶν καί μετά τήν ἐπίσκεψη τῆς
θείας χάρης ἔγινε μεγάλος καί χα-
ρισματοῦχος πατέρας. Ἐνδεικτική
τῆς ἀγριότητάς του εἶναι μιά περι-
γραφή τοῦ Παλλαδίου. Κάποτε ὁ
ληστής Μωυσῆς ἐμποδίστηκε ἀπό
τά τσοπανόσκυλα ἑνός βοσκοῦ νά
διαπράξει μία ληστεία, γεγονός
πού τόν ἐξαγρίωσε καί θέλησε νά
ξεσπάσει στόν ἀνεύθυνο βοσκό.
«Μόλις ὁ Μωυσῆς πληροφορήθη-
κε ὅτι βρίσκεται πέρα ἀπό τό
Νεῖλο ποταμό, ἀποφάσισε νά πάει
ἐκεῖ, γιά νά πραγματοποιήσει τό
ἐγκληματικό του σχέδιο. Τήν πε-
ρίοδο ἐκείνη ὁ ποταμός ἦταν πλημ-
μυρισμένος. Ὁ Μωυσῆς ἔβγαλε τόν
κοντό του χιτώνα καί τόν ἔβαλε πά-
νω στό κεφάλι του, τό μαχαίρι τό
ἔβαλε στό στόμα του καί ἔπεσε

στόν ποταμό, γιά νά περάσει κο-
λυμπώντας στήν ἄλλη ὄχθη. Ὁ βο-
σκός ὅμως γρήγορα τόν εἶδε καί
κρύφτηκε σέ ἀσφαλές μέρος. Ὁ
Μωυσῆς τότε ἔστρεψε τήν μανία
του στό κοπάδι σφάζοντας τέσσε-
ρα κριάρια». Αὐτός λοιπόν ὁ φο-
βερός Μωυσῆς ἔγινε στή σκήτη
πασίγνωστος γιά τή μεγάλη του
ἄσκηση καί ἀπέκτησε πλῆθος μα-
θητῶν.

*  *  *

4. Ἀπό τήν κόλασιν
εἰς τόν παράδεισον

Ἡ μετάνοια στούς μεγάλους
ἁμαρτωλούς συνήθως εἶναι συγ-
κλονιστική. Μοιάζει μέ τεκτονικό
σεισμό, ὅπου ὅλα τά ἁμαρτωλά κα-
τακρημνίζονται καί ἀπό τά ἐρείπια
ἀναδύεται τό λαμπρό οἰκοδόμημα
τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ἡ μετάνοια

εἶναι μυστικό γεγονός τοῦ ἀνθρώ-
που. Οὔτε φαίνεται οὔτε ἀκούγε-
ται. Τά ἀποτελέσματα πού τήν
ἀκολουθοῦν γίνονται γνωστά στούς
πολλούς καί σχολιάζονται ἀπό
ἄλλους θετικά καί ἀπό ἄλλους
ἀρνητικά. Μόνο ὁ πνευματικός
μπορεῖ νά ἔχει τήν ὀρθή καί δίκαιη
κρίση.

Στό Γεροντικό διαβάζουμε πολ-
λές περιπτώσεις ἀνθρώπων, πού
μετενόησαν καί δέχτηκαν τήν καλή
ἀλλοίωση στήν ψυχή τους. Σημει-
ώνουμε ἐδῶ μιά ἐντυπωσιακή ἱστο-
ρία. Ἕνας φημισμένος καί ταπεινός
ἀσκητής ζοῦσε σ᾿ ἕνα κελί τῆς
Αἰγύπτου. Τήν ἡσυχία τῆς ζωῆς
του συχνά διετάρασσαν διάφορες
πληροφορίες, πού ἔφταναν σχετι-
κά μέ τή ζωή μιᾶς ἀδελφῆς του,
πού ἦταν στήν πόλη καί παράσερ-
νε πολλούς στήν ἁμαρτία. Προ-
σπαθοῦσε μέ τήν προσευχή του νά

τή βοηθήσει, ἀλλά μάταια. Ἦταν
εὐρέως γνωστό ὅτι ὁ φημισμένος
ἀσκητής εἶχε μιά ἀδελφή, πού
ἦταν πόρνη. Πολλές φορές οἱ συ-
νασκητές του τόν προέτρεπαν νά
πάει νά τήν συναντήσει καί νά τήν
νουθετήσει, γιά νά σταματήσει τήν
ἁμαρτία, ἐκεῖνος ὅμως ἦταν διστα-
κτικός. Τελικά μιά φορά πῆγε στήν
πόλη καί τή συν άντησε καί μέ πο-
λύ πόνο τῆς εἶπε:

-Ἀδελφή μου, λυπήσου τήν ψυχή
σου καί σκέψου ὅτι θά ὑποφέρεις
τά πικρά καί ἀτέλειωτα βασανιστή-
ρια τῆς κόλασης. Ἐξαιτίας σου χά-
νουν τήν ψυχή τους καί πολλοί
ἄλλοι.

Ἐκείνη ἄκουσε μέ προσοχή τά
λόγια τοῦ ἀδελφοῦ της καί τόν ρώ-
τησε:

-Μπορῶ πιά νά σωθῶ;
-Ἐάν θέλεις, μπορεῖς, τῆς ἀπάν-

τησε.

Χωρίς καθυστέρηση τά δυό
ἀδέλφια ἀπομακρύνθηκαν ἀπό
τήν πόλη μέ κατεύθυνση τήν ἔρη-
μο. Καθ᾿ ὁδόν ὁ ἀσκητής νουθε-
τοῦσε τήν ἀδελφή του προκειμέ-
νου νά τήν ὁδηγήσει στή μετά-
νοια. Σέ κάποια στιγμή τῆς ὁδοι-
πορίας, εἶδαν μακριά ἄλλους
ὁδοιπόρους ἀπό τήν ἀντίθετη με-
ριά καί γιά νά μή σκανδαλιστοῦν,
ὁ γέροντας ζήτησε ἀπό τήν ἀδελ-
φή του νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τό
δρόμο μέχρι νά περάσουν. Μετά
ἀπό λίγη ὥρα φώναξε τήν ἀδελφή
του νά πλησιάσει, γιά νά συνεχί-
σουν τό δρόμο. Ὅμως ἐκείνη δέν
ἔδωσε καμιά ἀπάντηση. Εἶχε πα-
ραδώσει τό πνεῦμα της. Ὁ Κύριος
εἶχε δεχτεῖ τή μετάνοιά της, σύμ-
φωνα μέ τήν πληροφορία, πού
εἶχε ἕνας ἐνάρετος καί διορατικός
γέροντας.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Βασικό γνώρισμα τοῦ ἀρχαίου
παγανιστικοῦ κόσμου ὑπῆρξε ἡ
λατρεία ζώντων ἤ νεκρῶν
ἀνθρώπων, ὡς θεῶν. Ἀναμφιβό-
λως, ἡ πρακτική αὐτή ἦταν ἕνα
φαινόμενο ἀκραίας θρησκευ-
τικῆς παρακμῆς τοῦ μεταπτωτι-
κοῦ ἀνθρώπου, πού δέν εἶχε
γνωρίσει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. 

Τό θλιβερό καί παρακμιακό
αὐτό φαινόμενο δυστυχῶς ἐπα -
νεμφανίστηκε καί στά τέλη τοῦ
εἰκοστοῦ αἰώνα μέ τή λατρεία καί
τή δημιουργία «Ἐκκλησίας» ὡς
λατρευτικῆς κοινότητας γιά τή
λατρεία  ἑνός μεγάλου Ἀργεντι-
νοῦ ποδοσφαιριστῆ, τοῦ Ντιέ-
γκο Μαραντόνα. 

Φανατικοί θαυμαστές του δη-
μιούργησαν τό 1998 τή λεγόμενη
«Ἐκκλησία τοῦ Μαραντόνα»
(Iglesia Maradoniana) κτίζοντάς
του καί ναό στήν πόλη  Ροσάριο
τῆς Ἀργεντινῆς, ἀφιερωμένο σ’

αὐτόν.
Σύμφωνα μέ στατιστικά στοι-

χεῖα ὑπολογίζεται ὅτι ἡ παρακ -
μιακοῦ θρησκευτικοῦ χαρακτήρα
λεγόμενη «Ἐκκλησία τοῦ Μα-
ραντόνα» ἀριθμεῖ περίπου
100.000 μέλη μέ παρουσία καί
στίς εὐρωπαϊκές χῶρες Ἰταλία
καί Ἱσπανία. Οἱ ὀπαδοί τοῦ ἐν
λόγῳ μορφώματος ἔχουν ἀντικα-
στήσει τό χριστιανικό ἡμερολό-
γιο, μέ δικό τους σύστημα χρο-
νολογήσεως, γνωστό ὡς π. Ντ. –
μ. Ντ. δηλαδή πρό καί μετά
Ντιέγκο.

Ἔχουν συγκροτήσει δικό τους
δεκάλογο, μία ἐκ τῶν ἐντολῶν
τοῦ ὁποίου εἶναι τό νά δίνουν
στά ἄρρενα παιδιά τους, τό ὄνο-
μα Ντιέγκο. Ἔχουν ἐπίσης δημι-
ουργήσει δικό τους «Τετραγράμ-
ματο» γιά τό ὄνομα τοῦ «θεοῦ»,
τό ὁποῖο συνδυάζει τό λατινικό
ἀρχικό ὄνομα τῆς λέξεως θεός

καί τόν ἀριθμό τῆς φανέλλας τοῦ
Μαραντόνα καί εἶναι γνωστό ὡς
«D10 S» . Εἶναι σαφές ὅτι πρόκει-
ται γιά κακόγουστη ἀνάμειξη δια-
φορετικῶν στοιχείων θρησκευ-
τικῶν καί μή. 

Ἀντικατέστησαν τήν χριστιανι-
κή ἑορτή τοῦ Πάσχα μέ τόν ἑορ-
τασμό τῆς 22ας Ἰουνίου, ἡμερο-
μηνία κατά τήν ὁποία ὁ Μαραντό-
να τό 1986 εἶχε πετύχει νίκη στό
Μουντιάλ ἐναντίον τῆς ἐθνικῆς
ὁμάδας τῆς Ἀγγλίας. Στίς ἑορτές
τοῦ ἐν λόγω μορφώματος περι-
λαμβάνονται τά γενέθλια τοῦ
Μαραντόνα, ὅπως καί ἡ ἡμερο-
μηνία ἀναλήψεως καθηκόντων
του ὡς προπονητῆ τῆς ἐθνικῆς
ὁμάδας τῆς Ἀργεντινῆς.

Τό δικό μας τελικό σχόλιο γι’
αὐτή τή σύγχρονη μορφή   θρη-
σκευτικῆς παρακμῆς: «καί ἔσται
ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώ-
της» (Ματθ. 27, 64).

Μιᾶς οἰκονομικῆς καταρρεύσεως 
προηγεῖται μία πνευματικὴ ἧττα

Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, δασκάλου

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Πλησίασε κάποτε ἕνας Εὐ -
ρωπαῖος, ἕνας Φράγκος,
τὸν τροπαιοῦχο νομπελί-

στα μας ποιητή, Γιῶργο Σεφέρη,
πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων:

«Μά, πιστεύετε σοβαρὰ ὅτι
εἶστε ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα, τοῦ
Θεμιστοκλῆ; Ἀπάντησε ὁ ποι-
ητής: Ὄχι, εἴμαστε ἀπόγονοι μο-
νάχα τῆς μάνας μας, ποὺ μᾶς μί-
λησε ἑλληνικά, ποὺ προσευχήθη-
κε ἑλληνικά, ποὺ μᾶς νανούρισε
μὲ παραμύθια γιὰ τὸν Ὀδυσσέα,
τὸν Ἡρακλῆ, τὸν μαρμαρωμένο
βασιλιᾶ καὶ τὸν Παπαφλέσσα,
ποὺ ζύμωνε κάθε Πρωτοχρονιὰ
τὴν βασιλόπιττα καὶ ἔνιωθε τὴν
ψυχή της νὰ βουρκώνει τὴν Με-
γάλη Παρασκευή, μπροστὰ στὸ
ξόδι τοῦ νεκροῦ Θεανθρώπου».
Βαθιὰ θεολογικὴ ἡ ἀπάντηση
τοῦ ποιητῆ. Τὸ ἐρώτημα εἶναι πό-
σοι ἀπὸ μᾶς μποροῦν νὰ δώσουν
σήμερα τὴν ἴδια ἀπόκριση.

Χριστούγεννα. «Ἡ πασῶν τῶν
ἑορτῶν ἐπεδήμησεν ἑορτὴ καὶ
τὴν οἰκουμένην εὐφροσύνης
ἐπλήρωσεν. Ἑορτὴ ἡ τῶν ἁπάν-
των ἀκρόπολις, ἡ πηγὴ καὶ ἡ ρίζα
τῶν παρ’ ἡμῖν ἀγαθῶν δι’ ἧς ὁ
οὐρανὸς ἀνεώχθη, πνεῦμα κατε-
πέμφθη, τὰ διεστῶτα ἡνώθη, τὸ
σκότος ἐσβέσθη, τὸ φῶς ἔλαμ-
ψεν, οἱ δοῦλοι γεγόνασιν ἐλεύ-
θεροι, οἱ ἐχθροὶ υἱοί, οἱ ἀλλότρι-
οι κληρονόμοι...».

Εἶναι λόγια τοῦ ἁγίου Ἰωάννη
τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀπὸ ἐχθροί,
λέει ὁ ἅγιος, χάρις στὴν ἐναν-
θρώπηση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ,
γίναμε υἱοί. Ὅμως τὰ τελευταῖα
χρόνια ἐγκαταλείψαμε τὸν πα-
τρικὸ οἶκο καὶ περιπλανιόμαστε
στὶς Λόντρες καὶ τὰ Βερολίνα.

Ἄλλους ἡ στείρα προγονολα-
τρία, ἄλλους ἡ ξενομανία καὶ ὁ
ἄκρατος πιθηκισμός, ἄλλους ὁ
παρασιτικὸς καταναλωτισμὸς καὶ
τὸ διογκωμένο σύμπλεγμα κατω-
τερότητας μᾶς ὁδήγησαν στὴν
περιφρόνηση τοῦ μοναδικοῦ
αὐτοῦ θησαυροῦ, τῆς παράδο-
σης τῆς Ρωμηοσύνης. Γιορτά-
ζουμε τὰ Χριστούγεννα χωρὶς
Χριστό.

Μίας οἰκονομικῆς κατάρρευ-
σης καὶ κρίσης προηγεῖται μία
πνευματικὴ ἧττα. Ἡττηθήκαμε,
γιατί ξεχάσαμε τὸ ρωμαίικο
ἦθος. Τὸ ἦθος αὐτὸ εἶναι ἡ «ἔντι-
μος πενία» τοῦ Παπαδιαμάντη,
τὸ καθαρὸ μέτωπο τῶν γονέων
μας, τὸ δόξα τῷ Θεῷ τῶν παπ-
πούδων μας, τὸ χιλιοτραγουδι-
σμένο φιλότιμο τοῦ λαοῦ μας.
Ἡττηθήκαμε, μὰ ὁ πόλεμος δὲν
χάθηκε. «Ἡμεῖς νικῶμεν, νικών-
των τῶν ἄλλων». (ἅγιος Νικόλα-
ος Καβάσιλας). Ρώτησαν ἕνα
ἁγιορείτη μοναχό. «Γέροντα ἡ
κρίση θὰ περάσει;» Καὶ αὐτὸς
ἀπάντησε: «Δυστυχῶς παιδί μου
θὰ περάσει». Τὰ ὁλονύχτια ρεβε-
γιόν, τὰ πανάκριβα δῶρα, τὰ δια-
κοποδάνεια, τὸ φάγωμεν, πίωμεν
δὲν εἶναι Χριστούγεννα. Ὁ πρὸ
αἰώνων Θεὸς τῆς ταπεινῆς φάτ-
νης, ἄλλα μᾶς διδάσκει.

«Τιμήσατε τὸν Θεὸν πλέον τῆς
συνηθείας» λέει ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Θεολόγος. Ἡ κρίση εἶναι
καὶ εὐκαιρία νὰ ἐπιστρέψουμε
στὸ σπίτι τοῦ πατέρα μας, στὴν
ἡλιόλουστη Ὀρθοδοξία μας, νὰ
βροῦμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ ξανα-

γίνουμε Ρωμιοί. «Ὅλα τὰ ἔθνη
γιὰ νὰ προοδεύσουν πρέπει νὰ
βαδίσουν ἐμπρὸς πλὴν τοῦ ἑλλη-
νικοῦ ποὺ πρέπει νὰ στραφεῖ πί-
σω» ἔλεγε ὁ σοφὸς ἀθηναιογρά-
φος Δημ. Καμπούρογλου. Πίσω,
ὄχι ὡς στεῖρος συντηρητισμός,
ἀλλὰ ὡς ἀναζήτηση τῆς πηγῆς ἐξ
ἧς ρέει τὸ ὕδωρ τὸ ἁλλόμενον
εἰς ζωὴν αἰώνιον, ὁ Χριστός. Καί,
ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ φράση, πολλὰ
ρουσφέτια ζητήσαμε ἀπὸ διάφο-
ρους τὰ προηγούμενα χρόνια.
Γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθόδοξους μόνο
ἕνα ρουσφέτι μᾶς ἐπιτρέπεται.
«Ταῖς πρεσβείας τῆς Θεοτόκου,
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς». Τὴν μεσι-
τεία, τὸ «πνευματικὸ ρουσφέτι»
τῆς Θεομάνας μας, ἂς ζητήσου-
με γονυπετῶς.

Ἡ Παναγία μας εἶναι ἑλληνο-
σώτειρα. Διαβάζω τὴν ἀφήγηση
τοῦ Γάλλου ἰησουίτη, περιηγητῆ
Richard στὰ μέσα τοῦ 17αι., γιὰ
τὴν ζωή τῶν ὑπόδουλων Ρωμιῶν.

«Πολλὲς φορὲς ἀπορῶ πῶς κα-
τόρθωσε νὰ ἐπιβιώση ἡ χριστια-
νικὴ πίστη στὴν Τουρκία καὶ πῶς
ὑπάρχουν στὴν Ἑλλάδα ἑκατομ-
μύρια Ὀρθόδοξοι. Καὶ νὰ σκε-
φθεῖ κανεὶς ὅτι οὐδέποτε ἀπὸ
τὴν ἐποχὴ τοῦ Νέρωνος, τοῦ Δο-
μητιανοῦ καὶ τοῦ Διοκλητιανοῦ
ἔχει ὑποστεῖ ὁ Χριστιανισμὸς
διωγμοὺς σκληρότερους ἀπὸ
αὐτούς, ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμε-
ρα ἡ ἀνατολικὴ Ἐκκλησία... Καὶ
ὅμως οἱ Ἕλληνες εἶναι εὐτυχι-
σμένοι ποὺ παραμένουν χριστια-
νοί. Νομίζω πὼς αὐτὸ ὀφείλεται
στὴ λατρεία ποὺ τρέφουν στὴν
Παναγία... Σὲ ὅλα τὰ σπίτια βλέ-
πεις εἰκόνες τῆς Παναγίας. Εἶναι
ὁ φρουρὸς ἢ καλύτερα ἡ νοικο-
κυρὰ τοῦ σπιτιοῦ. Σ’ αὐτὴν τὴν
εἰκόνα στρέφουν τὸ βλέμμα,
ὅταν τοὺς συμβεῖ κάτι κακό, ἱκε-
τεύοντας τὴ βοήθειά της. Σ᾽
αὐτὴν ἀπευθύνονται, γιὰ νὰ
εὐχαριστήσουν τὸ Θεό, ἂν μὲ τὴ
δική της μεσολάβηση ἔλθει κάτι
καλὸ στὸ σπιτικό τους... Ὁ ἴδιος
διαπίστωσα μὲ πόση φυσικότητα,
μὲ πόση εὐγλωττία καὶ συγκίνη-
ση μιλοῦν στὶς οἰκογενειακές
τους κουβέντες γι’ αὐτὴ τὴ βασί-
λισσα τῶν Οὐρανῶν».

(ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΥΣ, τόμ. 10, Ἀθῆνα 1974, σ.
150).

Στὰ σχολεῖα, ἂς ἀφήσουν οἱ
δάσκαλοι τὶς «Φρικαντέλες τὶς
μάγισσες, ποὺ μισοῦν τὰ κάλαν-
τα καὶ διώχνουν τὰ σκουπιδόπαι-
δα ποὺ τὰ ψέλνουν» (βιβλίο
γλώσσας Ε´ Δημοτικοῦ, α´
τεῦχος, σελίδα 26-27), τὶς «συν-
ταγὲς μαγειρικῆς» κι ἂς συλλαβί-
σουν στοὺς μαθητές τους τὰ μυ-
ρίπνοα ἄνθη τῆς παράδοσής μας.
Νὰ τοὺς μάθουν καὶ κάποιο «τρα-
γούδι τοῦ Θεοῦ», ὅπως μᾶς κα-
νοναρχεῖ καὶ ὁ μπάρμπα-Ἀλέξαν-
δρος ὁ Παπαδιαμάντης, τὸ ἀπο-
λυτίκιο τῶν Χριστουγέννων, τὸ
ἐξαίσιο κοντάκιον «Ἡ Παρθένος
σήμερον». Νὰ μπεῖ ὁ Χριστὸς
στὶς τάξεις, νὰ «ξεμουχλιάσουν»
οἱ αἴθουσες, νὰ διασκορπιστοῦν
οἱ ἀναθυμιάσεις τῆς φραγκοεκ-
παίδευσης, στὴν ὁποία καταδικά-
σαμε τὰ παιδιά μας. (Ἐκπαίδευση
ποὺ βγάζει «Ρωμανούς», ἐγω-
τικὰ μειράκια, μοσχοαναθρεμμέ-
να ἀπὸ ἀξιολύπητους γονεῖς,

«κατάλληλα» γιὰ τὸ παρανοϊκὸ
κράτος). 

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες οἱ μασκαρά-
δες τῆς τηλεοπτικῆς κερδεμπο-
ρίας, βάλθηκαν νὰ μαγαρίσουν
τὰ παιδιὰ μὲ τὶς βρωμοδιαφημί-
σεις τρισάθλιων παιχνιδιῶν.

Ἀντὶ γιὰ τὸ ταπεινὸ σπήλαιο
τῆς Βηθλεέμ, ἄνοιξαν τὰ σπή-
λαια τοῦ θεοῦ μαμωνᾶ τῆς κατα-
νάλωσης.

«Τέτοια μασκαραλίκια βλέ-
πουν κι ἀκοῦνε τὰ παιδιά μας, κι
ἡ ψυχὴ τοὺς πλάθεται “ἑλληνο-
πρεπῶς”.... Κακόμοιρη Ἑλλάδα!
Ἄλλες φορὲς παίδευες τὸν κό-
σμο κι ἔκανες παιδιά σου τοὺς
ξένους. Μὰ τώρα ἀπόμεινες
ἄκληρη, γιατί καὶ τὰ δικά σου παι-
διὰ δὲν θέλουνε νὰ σὲ ξέρουνε»,
βροντοφωνάζει ὁ Κόντογλου.

Ἂς προσθέσω καὶ τὰ προφητι-
κά, ἀπὸ τὸ 1849, λόγια τοῦ περί-
φημου Μοναχοῦ Κοσμᾶ Φλαμιά-
του, ποὺ ἔχουν διαχρονικὴ καὶ
ἑτεροχρονικὴ ἰσχύ. Ὁ Κοσμᾶς
Φλαμιάτος στιγματίζει τοὺς
Εὐρωπαίους, τοὺς υἱοὺς τῆς
ἀνομίας τῆς Δύσεως, ὅπως τοὺς
ὀνομάζει, δηλαδὴ τοὺς παράνο-
μους καὶ πονηροὺς Εὐρωπαίους,
ὡς τοὺς κύριους αἴτιους κάθε
«κρίσης» καὶ γράφει: (Περιέχεται
σὲ ὁμιλία ποὺ ἐκφώνησε, τὸ
2013, ἡ ἐξαιρετικὴ καθηγήτρια
Μαρία Μαντουβάλου, στὴν Ἱ.Μ.
Ὁσίου Νικοδήμου- κάστρο πραγ-
ματικό τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ δε-
σπόζει στὸ Ὄρος Πάϊκο τοῦ ν.
Κιλκὶς- κατὰ τὴν ἐπέτειο τῆς
Ἅλωσης τῆς Πόλης). «Ὁ υἱὸς
τῆς ἀνομίας τῆς Δύσεως εἶναι ὁ
ὑπερόπτης, ὁ ἐπηρμένος, ἀλαζο-
νικὸς καὶ ὑπερφίαλος ἀπατεῶνας
καὶ χλευαστὴς τῆς χριστιανικῆς
θρησκείας καὶ δραστηριο-
ποιεῖται, μὲ ὕπουλες κινήσεις,
ὥστε νὰ ἀνεβάζει σὲ ὑψηλὰ
ἀξιώματα καὶ νὰ ἐπιβραβεύει μὲ
ἀνταμοιβὲς ἄτομα τῆς ἀπάτης
καὶ τῆς διαφθορᾶς. Δὲν ἀνα-
πτύσσει δραστηριότητα μόνο,
γιὰ νὰ ψηφίζονται νόμοι ὀλεθριό-
τατοι, ποὺ προκαλοῦν καταστρο-
φή, φθορὰ καὶ ἀφανισμό, ἀλλὰ
φροντίζει κρυφὰ μὲ ὕπουλες
σκέψεις, μηχανορραφίες καὶ δο-
λοπλοκίες νὰ καθιερώνονται πο-
λιτικὰ συστήματα γιὰ τὴν ἀπονέ-
κρωση καὶ τὸν πλήρη μαρασμὸ
τῆς γεωργίας, τῆς κτηνοτρο-
φίας, τῆς βιομηχανίας, τῆς ναυ-
τιλίας καὶ τοῦ ἐμπορίου, ὥστε μὲ
τὴν γενικὴ ἔνδεια, τὴν ἔλλειψη
τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαίων, τὴ
φτώχεια καὶ τὴν πλήρη κατα-
στροφή, οἰκονομικὴ καὶ ἠθική,
αὐτῶν ποὺ ἐπιβουλεύεται καὶ
σκευωρεῖ σὲ βάρος τους, νὰ μπο-
ρεῖ ὁ δόλιος νὰ ἐνεργεῖ, ὥστε νὰ
καταδυναστεύεται ὁ λαός, ἐνῷ
αὐτὸς ὑποκρίνεται τὸν φίλο καὶ
σύμμαχο προκειμένου νὰ διορ-
θώσει τὰ ἐπικείμενα δεινά, τὶς
ἐπαπειλούμενες συμφορὲς καὶ
δραστηριοποιεῖται ἔτσι, ὥστε νὰ
φέρνει χρεωκοπία στὰ ταμεῖα,
ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνεργεῖ ὕπουλα καὶ
δόλια, ὥστε νὰ ἐπιβραβεύονται
καὶ νὰ μισθοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ
Ταμεῖο τοῦ κράτους καὶ ἀπὸ
τοὺς ἱδρῶτες τοῦ ἐπιβουλευόμε-
νου λαοῦ πολλὰ ὄργανα τῆς προ-
δοσίας».

Ἡ  ἐκκλησία τοῦ Μαραντόνα
Ἕνα φαινόμενον θρησκευτικῆς παρακμῆς

Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Συμβουλαί διά τήν πνευματικήν ζωήν
Στίς 19 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου

Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τοῦ ἄτλαντος τῆς Ὀρθοδοξίας πού, ὅπως
λέει τό ἀπολυτίκιό του “τόν ὑπερμαχοῦντα πατρῴου φρονήματος,
καί καθαιροῦντα τοῦ σκότους ὑψώματα”. Γιά νά τιμήσουμε τόν
Ἅγιο ἀλλά καί τόν ἀείμνηστο πνευματικό μας πατέρα Μᾶρκο Μα-
νώλη, πού ἔφερε τό ὄνομά του, ἡ στήλη τῶν “Πατερικῶν Διδαχῶν”
θά παρουσιάση πνευματικές συμβουλές ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ.
Κυρίλλου Κεφαλοπούλου “Συμβουλές γιά τήν Πνευματική Ζωή”
ἀπό τόν Ἅγιο Μᾶρκο τόν Εὐγενικό, τῶν Ἐκδόσεων “ΥΠΑΚΟΗ”.

Νά ἐπιζητοῦμε τήν μέλλουσα ζωή καί τήν αἰώνιο ἀγαλλία-
ση: «Τά ἄνθη ἔχουν χάρη, ἀλλά γρηγορότερα καί ἀπό τόν λόγο
μαραίνονται καί φθίνουν, ὥστε ἀφοῦ κατανοήσουμε σέ αὐτά τό
ἄστατον καί φθαρτόν, νά ἐπιζητοῦμε τήν ἀληθινή καί μόνιμη ἀπό-
λαυση, τήν μακαρία, τήν διαρκῆ, τήν ἄφθαρτη, τήν ὁποία ἀπολαμ-
βάνει ἡ ψυχή ἐδῶ ὅταν τρέφεται μέ τά θεῖα λόγια καί τά θεωρήμα-
τα, καί ἀπολαμβάνει τήν τρυφή τοῦ Κυρίου διά παντός, χαίρεται
γιά τήν ἐλπίδα τῶν μελλόντων πραγμάτων, διότι μετά τήν παροῦσα
ζωή θά ἐπιτύχει ὅσα ποθεῖ καί θά ἀγάλλεται αἰωνίως, δηλαδή τήν
ἀγαλλίαση καί τήν σωτηρία στόν τόπο πού κατοικοῦν οἱ δίκαιοι τοῦ
Θεοῦ». 

Τά κακά προέρχονται ἀπό τήν ἀμέλεια καί τίς πολλές
ἁμαρτίες: «Ἀπό ποῦ προῆλθε αὐτό τό μεγάλο κακό καί ποία
ὑπῆρξε ἡ αἰτία τῆς τόσο μεγάλης ἐγκαταλείψεως. Ἡ ραθυμία, θά
ἔλεγα συνοπτικά, καί ἡ ἀμέλεια τῶν καθηκόντων, καί προσέχετε
πώς (αὐτό συμβαίνει) ὄχι χωρίς λόγο. Ἐπειδή αὐτή συνηθίζει νά κα-
τασκευάζη μέσα στίς ψυχές τίς ἁμαρτίες, στά σώματα τίς ἀρρώ-
στιες, στά ἔθνη τούς πολέμους, στίς πολιτεῖες τούς ἐξανδραποδι-
σμούς… Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἦταν καί τό πάθημα τῆς πόλεως ἐκείνης
πού δημιούργησαν οἱ πολλές ἁμαρτίες καί ἡ κακή βούληση καί ἡ
ἀμέλεια πού προηγήθηκαν. Τῶν ἀνωτέρω πρόξενος ὑπῆρξε ἡ ρα-
θυμία».

Πῶς νά προφυλαχθοῦμε ἀπό τήν ἀμέλεια καί τήν ραθυμία:
«Καί αὐτά πού εἶναι κατάλληλα πρός παρηγοριά μας γιά τά γεγο-
νότα καί, ἄν θέλουμε, γιά τήν δική μας προφύλαξη, αὐτά ἄς συζη-
τοῦμε μεταξύ μας καί ἄς τά ἐκτελοῦμε. Καί ὅπως οἱ γιατροί ἀπο-
σποῦν τό κακό ἀπό τήν ρίζα του καί τήν ἀφορμή  του ἤ, ἐφόσον δη-
μιουργηθεῖ τό νόσημα, τό θεραπεύουν τελείως, ἐάν δέν πῆραν τά
κατάλληλα μέτρα ὡς τώρα, μέ τόν ἴδιο τρόπο ἄς πᾶμε νά συναν-
τήσουμε τῶν ἀρχηγό τῶν κακῶν τήν ραθυμία καί, καθώς εἴμαστε
διπλοῖ, ἄς ἐπιδιώξουμε διπλῆ τήν θεραπεία: Σέ ὅτι ἀφορᾶ στήν ψυ-
χή, νά φροντίσουμε γιά νά ζήση βίο ὅσο τό δυνατόν ἁρμόζοντα στόν
ἄνθρωπο καί στόν Θεό ἀγαπητό, ἀφοῦ καθαριστῆ ἀπό τίς παλιές
κηλῖδες. Ἐνῶ σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στά πολιτικά πράγματα ἄς φροντίσου-
με ὥστε νά εἶναι ὅσο τό δυνατόν πιό ἀκίνδυνα καί ἀσφαλῆ».

Ὅσο ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τούς αἱρετικούς, τόσο πλησιά-
ζουμε τόν Θεό: «Εἶμαι πεπεισμένος ἀκριβῶς, ὅτι ὅσον ἀπομακρύ-
νομαι ἀπό αὐτόν καί τούς ὁμοίους του (ἐνν. τούς λατινόφρονες),
προσεγγίζω στόν Θεό καί σέ ὅλους τούς πιστούς καί ἁγίους πατέ-
ρες, καί ὅπως ἀκριβῶς χωρίζομαι ἀπό αὐτούς, ἔτσι ἑνώνομαι μέ τήν
ἀλήθεια καί τούς ἁγίους πατέρες, τούς Θεολόγους τῆς Ἐκκλησίας,
ὥστε ὅπως ἀκριβῶς, ἄν πείθομαι σέ αὐτούς πού συνέθεσαν αὐτά,
τόσο ἀπομακρύνομαι ἀπό τήν ἀλήθεια καί ἀπό τούς μακαρίους δι-
δασκάλους τῆς Ἐκκλησίας. Καί ὅπως ἀκριβῶς σέ ὅλη μου τήν ζωή
ἤμουν χωρισμένος ἀπό αὐτούς, ἔτσι νά εἶμαι καί τόν καιρό τῆς ἐξό-
δου μου ἀπό τήν ζωή. Καί ἀκόμη καί ἀφοῦ ἀποβιώσω, μέ ὅρκο δίνω
ἐντολή, κανείς ἀπό αὐτούς νά μή προσεγγίσει στήν κηδεία μου ἤ
στά μνημόσυνά μου. Ἀλλά οὔτε κανείς ἄλλος ἀπό τήν μερίδα τους,
ὥστε θά εἶναι συμφορά νά ἐπιχειρήσει νά συλλειτουργήσει μέ τούς
δικούς μας (ἐνν. τούς ὀρθοδόξους ). Αὐτό ἀκριβῶς σημαίνει τό νά
ἀναμειγνύεις ὅσα δέν ἀναμειγνύονται. Πρέπει λοιπόν διά παντός
ἐκεῖνοι ( οἱ λατινόφρονες καί αἱρετικοί) νά εἶναι χωρισμένοι ἀπό
ἐμᾶς μέχρι νά δώσει ὁ Θεός τήν καλή διόρθωση καί νά ἔλθει ἡ
εἰρήνη στήν Ἐκκλησία μας». 

Νά ἀποφεύγουμε τούς Λατίνους ὡς αἱρετικούς καί χριστο-
κάπηλους: «Τήν αἰτίαν τοῦ σχίσματος αὐτοί (οἱ Λατῖνοι) τήν ἔδω-
σαν, βάζοντας τήν προσθήκη (Φιλιόκβε) ὁλοφάνερα, ἐνῶ πρίν τήν
ἔλεγαν ἐν κρυπτῷ μέσα ἀπό τά δόντια τους. Ἐμεῖς λοιπόν ἤλθαμε
σέ σχίσμα μέ αὐτούς πρωτύτερα, ἤ πιό σωστά αὐτούς τούς σχίσα-
με καί τούς ἀποκόψαμε ἀπό τό κοινό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Γιατί;
Πές μου ποιό ἀπό τά δύο ἰσχύει, ὅτι εἶχαν ὀρθή διδασκαλία, ἤ ὅτι
ὀρθῶς ἔκαναν τήν προσθήκη; Καί ποιός θά μποροῦσε νά πεῖ αὐτό,
ἐάν δέν εἶναι σφόδρα σαλεμένος στό μυαλό; ἀλλά θεωροῦμε ὅτι
αὐτοί ἔχουν ἄτοπα καί δυσσεβῆ φρονήματα καί ἔκαναν αὐτήν τήν
παράλογη προσθήκη. Ἑπομένως ὡς αἱρετικούς τούς ἀποστραφή-
καμε καί γι᾽ αὐτό χωρισθήκαμε ἀπό αὐτούς». 

Ἡ Παναγία καταφύγιο τῶν πιστῶν καί προστάτις τοῦ Γέ-
νους: «Συνεχόμενοι πάντοθεν θλίψεσι καί ποικίλοις πειρασμοῖς,
ἐπί σέ καταφεύγομεν, ἄχραντε, τήν ἐλπίδα τῶν πιστῶν, τήν τοῦ Γέ-
νους προστάτιν, ρῦσαι δεόμεθα πάσης συμφορᾶς τούς σούς δού-
λους».

Τὴν παρέμβασιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ
κ. Σαμαρᾶ ἐζήτησεν ἡ ΠΕΘ

Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεὺς
Ὁ κατ᾽ ἐξοχὴν Ἀρχιερέας τῆς σωτηρίας μας ποὺ ἀποτελεῖ καὶ

τὴν κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χρι-
στός. Τὰ προσόντα τοῦ αἰωνίου αὐτοῦ ἀρχιερέως παρουσιάζει
στοὺς πιστοὺς ἀναλυτικὰ ὁ θεῖος Ἀπόστολος μέσῳ τοῦ ἀποστο-
λικοῦ ἀναγνώσματος τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς ποὺ θὰ ἀνα-
γνωστεῖ στοὺς Ἱερούς μας ναούς. 

Μὲ κατάνυξη καὶ προσοχὴ ἂς παρακολουθήσουμε τὸν θεοκί-
νητο συγγραφέα.

Γράφει λοιπὸν ὅτι ὁ αἰώνιος αὐτὸς Ἀρχιερεὺς, ποὺ μᾶς ἔπρεπε
εἶναι “ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρ-
τωλῶν”. Ὁ Κύριος ὑπῆρξε Ὅσιος, δηλ. ἐξ᾽ ὁλοκλήρου ἀφοσιω-
μένος εἰς τὸν Θεὸ Πατέρα καὶ ἀπολύτως ἅγιος. Ἐπίσης εἶναι καὶ
ὡς ἄνθρωπος ἄκακος, ἀλλὰ καὶ ἀμίαντος. Ἀπαλλαγμένος δηλ.
ἀπὸ τὸν ὁποιοδήποτε μολυσμὸ καὶ τὸ παραμικρὸ ἴχνος πονηρίας.
Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀλήθεια ἐκφράζει καὶ ὁ πρ. Ἡσαΐας ὅταν το-
νίζει ὅτι “οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ” (Ἡσ. νγ' 9).
Καὶ φυσικὰ ὁ Χριστὸς ὡς ἀναμάρτητος οὐδένα δεσμὸν εἶχε
πρὸς τὴν ἀνθρωπίνη ἁμαρτωλότητα, γι' αὐτὸ καὶ ἦταν “κεχωρι-
σμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν”. Ναί, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς
ὑπῆρξε ἀμίαντος ἂν καὶ ἀνέλαβε ἀφ' ἑαυτοῦ τὴν δική μας ἐνοχή.
Τὴν ἐνοχὴ ὅλου τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων ἀπ' ἀρχῆς ἕως τέ-
λους. 

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτό. Στὴ συνέχεια ὁ Ἀπόστολος ἔρχεται
νὰ μᾶς τονίσει τὴν συγκλονιστικὴ ἀλήθεια ὅτι Αὐτὸς ὁ ἀναμάρ-
τητος Μέγας Ἀρχιερεὺς προσέφερε ἑκουσίως τὸν ἑαυτὸν του
θυσίαν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. Τώρα πλέον δὲν βρισκόμαστε μόνοι στὸν
ἀνηφορικὸ καὶ κάποιες φορὲς δύσκολο δρόμο τοῦ ἀγῶνος. Ἀπο-
τελοῦμε διά τῆς πίστεως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ,
ποὺ πορεύεται πίσω ἀπὸ τὸν Ἀρχιερέα του πρὸς τὸν προορισμό
του ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἁγιότητα. Σύσσωμοι πλέ-
ον διά τῆς κιβωτοῦ τῆς σωτηρίας, δηλ. τῆς ὀρθοδοξίας μας, πλέ-
ουμε πρὸς τὸν ἀκύμαντο λιμένα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.
Ὅσο κι ἂν λυσσᾷ ὁ διάβολος, ὅσο κι ἂν μᾶς κυκλώνουν οἱ ποικί-
λοι πειρασμοί, στὶς καρδιὲς μας ἔχουν χαραχθεῖ τὰ λόγια τοῦ
παρθένου καὶ ἠγαπημένου μαθητοῦ: “Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι
ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διά τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Γράφω ὑμῖν, πα-
τέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς. Γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι
νενικήκατε τὸν πονηρόν. Ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε
τὸν πατέρα. Ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς.
Ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροὶ ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν” (Α' Ἰωάν. Β' 12-14). 

Βιώνοντας τὴν Θεία Λειτουργία σὲ κάθε εὐχαριστιακὴ σύνα-
ξη, οἱ πιστοὶ ἀναζωπυρώνουμε τὴν μεγάλη αὐτὴ ἀλήθεια. Τὴν
ἀλήθεια ὅτι ὁ Χριστὸς ὡς Μέγας Ἀρχιερεὺς προσέφερε ὁ ἴδιος
ὄχι κάποιο ἄλλο θῦμα, ἀλλὰ τὸν ἑαυτό του. Θυσίασε τὸν ἑαυτό
του γιὰ νὰ ἐξιλεωθοῦν οἱ ἁμαρτίες μας, ἀρκεῖ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νὰ
προσοικειωθοῦμε τὴν μοναδική Του αὐτὴ θυσία ποὺ ζοῦμε ὡς
ἐκκλησιαστικὸ σῶμα συμμετέχοντας στὴ Θεία Λατρεία διά τοῦ
Ἱεροῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. 

Καὶ θὰ ὁλοκληρώσει ὁ Ἀπόστολος μὲ Ἱερὸ ἐνθουσιασμὸ ὅτι
μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀνυπέρβλητη θυσία Του, ὁ Κύριος “ἐκάθισεν
ἐν δεξιᾷ τοῦ Θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς”. Μετὰ
τὸν ὀδυνηρὸν θάνατον ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ἔρχεται ὁ θρίαμβος.
Μετὰ τὴν ἀρχιερατική του προσφορὰ ἔρχεται ἡ αἰώνιος βασι-
λεία καὶ κυριαρχία. Τώρα πλέον τὸ ἔργο του συνεχίζει ἐκ δεξιῶν
τοῦ Πατρός. Συνεχίζει τὸ ἔργο τῆς ἀρχιερατικῆς μεσιτείας Του
γιὰ τοὺς πιστοὺς, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν Ἐκκλησία Του. Τώρα ὁ Κύ-
ριος πρεσβεύει γιὰ ἐμᾶς, “ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἠμῶν” πρὸς τὸν Πα-
τέρα. Παρακαλεῖ γιὰ τοὺς ἀγῶνες, τὶς ἀγωνίες καὶ τὶς θλίψεις,
ποὺ δοκιμάζουμε ὅσο βρισκόμαστε στὸν κόσμο τοῦτο. Καὶ γιὰ
νὰ μὴ τὰ χάνουμε, ὅταν μᾶς κυκλώνουν “αἱ τοῦ βίου ζάλαι ὥσπερ
μέλισσαι κηρίον” θὰ τονίσει καὶ πάλι ὁ ἐπιστήθιος μαθητής: “Τε-
κνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε• καὶ ἐὰν τις
ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν
δίκαιον· καὶ αὐτὸς ἱλασμὸς ἐστι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ
περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου”
(Α´ Ἰωάν. Β' 1-2). 

Ἐνῷ οἱ τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας πιστοὶ προσβλέπουμε
στὴν ἀρχιερατικὴ μεσιτεία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, βαδίζον-
τας τὴν στενὴ ἀλλὰ καὶ εὐλογημένη ὁδὸν τῆς πίστεως, ἡ θριαμ-
βεύουσα ἐν οὐρανοῖς ἐκκλησία, ἀντηχεῖ ἕως τῆς γῆς τὶς προσ -
ευχὲς τῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖοι “ἄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες�
ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι
ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης
φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους” (Ἀποκ. Ε´ 9). 

Ὁ Χριστὸς λοιπὸν εἶναι ὁ αἰώνιος Ἱερεύς, πάντοτε ζῶν, γι'
αὐτὸ καὶ “ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην” (Ἑβρ. Ζ' 24). Τὸ “ἀπα-
ράβατον” τοῦτο ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι ἡ Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ
δὲν μεταδίδεται καὶ σὲ ἄλλα πρόσωπα, ὅπως φρονοῦν καὶ διδά-
σκουν οἱ κακόδοξοι τοῦ προτεσταντικοῦ κόσμου. Τοῦτο σημαί-
νει ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει διαδόχους στὴν ἱερωσύνη, ἔχει ὅμως
ἀντιπροσώπους στὴν ἱερωσύνη. Πρόσωπα δηλ. τὰ ὁποία μετέ-
χουν τῆς ἱερωσύνης τοῦ Χριστοῦ μὲ πρώτους ἀπ᾽ ὅλους τούς
Ἁγίους Ἀποστόλους οἱ ὁποῖοι ἀφήνουν διαδόχους καὶ αὐτὸ βε-
βαίως θὰ συνεχίζεται ἕως τὰ τέλη τῶν αἰώνων. Ὅπως δηλ. οἱ
πρεσβευτὲς δὲν εἶναι διάδοχοι ἑνὸς βασιλέως ἢ προέδρου δη-
μοκρατίας, ἀλλ' ἀντιπρόσωποι αὐτοῦ σὲ διάφορες χῶρες, ἔτσι
καὶ οἱ Ἱερεῖς δὲν εἶναι διάδοχοι τῆς ἱερωσύνης τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλὰ ἀντιπρόσωποι αὐτῆς τῆς ἱερωσύνης. Καὶ ὅτι ἔτσι ἔχουν τὰ
πράγματα, αὐτὸ τὸ βλέπει κανεὶς σὲ πλεῖστα ὅσα σημεῖα τῆς
Ἁγίας Γραφῆς καὶ ταυτοχρόνως τὸ βιώνουμε στὴν ζωντανὴ Ἀπο-
στολικὴ παράδοση, ποὺ κατέχει ἀδιασπάστως καὶ μοναδικὰ ἡ
ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας. 

Ἀλλὰ τὰ δόγματα καὶ οἱ μεγάλες ἀλήθειες συνακολουθοῦνται
καὶ ἀπὸ τὸν ὀρθὸ τρόπο ζωῆς. Ἕνα δὲ τέτοιο φωτεινὸ παράδει-
γμα μέσα στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία εἶναι καὶ ὁ σήμερα ἑορ-
ταζόμενος καὶ τιμώμενος Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. 

Κατέστη δοχεῖον χρυσόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἀνεδείχθη
βαθὺς δογματικός, δεινὸς κήρυξ, ἀπολογητής, ἑρμηνευτὴς
σπουδαῖος καὶ ἰδίως Θεολόγος μὲ τὴν ἀπόλυτη ἔννοια. Ἐπίσης,
στῦλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἱεράρχης Μέγιστος, ὁ ὁποῖος διά τοῦ
“ποιμενικοῦ αὐλοῦ τῆς θεολογίας του τὰς τῶν ρητόρων ἐνίκησε
σάλπιγγας”!

Εἴθε, ἡ ἁγία του μορφὴ νὰ καθοδηγεῖ τὸ ποίμνιο καὶ ἰδίως τοὺς
ποιμένες στὴν δύσκολη ἐποχὴ ποὺ διανύουμε. Τὸ δὲ χριστεπώ-
νυμον πλήρωμα νὰ δέεται ἐκτενῶς ὥστε σὲ κάθε περίπτωση
ἐκλογῆς νέων ἀρχιερέων, μυριοστόμως νὰ ἀναπέμπεται ἡ εὐχα-
ριστία “τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς”. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ἀπόστολος: Ἑβρ. ζ´ 26 – 28, η' 1-2
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιθ´ 1 – 10
Ἦχος πλ. δ´.– Ἑωθινόν: ΙΑ´

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Οἱ ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» στὴ σειρὰ «Βίοι Ἁγίων» ἐξέδω-
σαν γιὰ πρώτη φορὰ τοὺς βίους: α) Τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ
ἑνὸς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων Ἁγίων τῆς Ρωσίας καὶ β) Τοῦ Ἁγίου Πέτρου
Ἐπισκόπου Ἄργους.  

Καὶ οἱ δύο βίοι εἶναι γραμμένοι σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, ἔγχρωμοι, μὲ
πολλὲς εἰκόνες τῶν Ἁγίων καὶ πολὺ ὠφέλιμοι πνευματικοὶ ὁδηγοὶ γιὰ
κάθε πιστό.

Ἐπίσης ἐπανεκδόθησαν ἔγχρωμοι ὁ βίος τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος καὶ ὁ
βίος τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος.



Σελὶς 4η 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ναί, πιστεύουμε στὸν Χριστό!
Ναί, εἴμαστε ἀπόλυτα πεπεισμένοι
πὼς μονάχα στὸν Χριστό, ποὺ εἶναι
ἡ ὄντως ζωή, μποροῦμε νὰ ζήσου-
με πραγματικά. Καὶ αἰώνια! Γι’ αὐτὸ
καὶ θέλουμε νὰ κάνουμε βίωμα
αὐτὴ τὴν πίστη μας, νὰ ἀπολαύ-
σουμε τὴν ἐν Χριστῷ ζωή. Δηλαδὴ
νὰ ζήσουμε ὅπως Ἐκεῖνος θέλει.
Ὅμως, γιατί αὐτὸ δὲν τὸ μποροῦμε
καὶ πολύ; Ποιοὶ εἶναι τὰ ἐμπόδια ποὺ
συναντοῦμε κάθε φορά μπροστὰ
μας σ’ αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ τὴν ἐπιθυ-
μία μας; Καὶ πῶς μποροῦμε νὰ τὰ
ὑπερβοῦμε; Ἀξίζει νὰ τὸ δοῦμε…

*   *   *
Κατ’ ἀρχὴν πρέπει νὰ ποῦμε πὼς

αὐτὸ εἶναι ἕνα πρόβλημα ποὺ ἀφορᾶ
τοὺς πάντες. Σαφῶς, ὅμως, ἀφορᾷ
περισσότερο τοὺς νέους. Καὶ πιὸ κά-
τω θὰ δοῦμε τὸ γιατί. Ἀπ’ τὶς ἀπαν-
τήσεις δὲ ποὺ θὰ δοθοῦν θὰ γίνει
κατανοητὸ γιατί, ἐνῷ οἱ νέοι πι-
στεύουν στὸν Χριστό, τελικὰ λίγοι
εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ζοῦν τὴν χριστια-
νικὴ ζωή.

Λοιπόν, τρία εἶναι τὰ ἐμπόδια, γιὰ
νὰ ζεῖ κανεὶς ὅπως θέλει ὁ Χριστός.
Ὁ κόσμος, ὁ διάβολος καὶ ὁ (κακὸς)
ἑαυτός μας. Κι ὅσο τὰ ὑπερβαίνει,
τόσο καὶ ἀπολαμβάνει τὴν ἐν
Χριστῷ ζωή.

Κι ἂς πάρουμε τὸ πρῶτο, τὸν κό-
σμο. Ὅταν λέμε κόσμο, ὅπως κι
ἄλλες φορὲς ἔχουμε πεῖ, ἐννοοῦμε
τοὺς μακρὰν τοῦ Θεοῦ εὑρισκομέ-
νους ἀνθρώπους. Αὐτοὶ δέ, δὲν
εἶναι ἀπαραίτητο νὰ βρίσκονται καὶ
μακριά μας, μπορεῖ νὰ βρίσκονται
κοντά μας, δίπλα μας ὡς καὶ στὸ ἴδιο
μας τὸ σπίτι ἀκόμη!

Πρόκειται γιὰ τοὺς συμμαθητές
μας, τοὺς συμφοιτητές μας, τοὺς
καθηγητές μας, τὴν παρέα μας,
τοὺς συγγενεῖς μας, κάποτε δὲ κι
αὐτοὺς τοὺς γονεῖς καὶ τὰ ἀδέλφια
μας. Ναί! Ὅλους ἐκείνους ποὺ μὲ
τὶς εἰρωνεῖες, τὶς ἀποδοκιμασίες, τὰ
σαρκαστικὰ γέλια, τὰ πικρόχολα
σχόλια, ἀλλὰ καὶ τὶς βαρύγδουπες
«συμβουλὲς» μπαίνουν στὸ δρόμο
μας, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἄλλες
κατευθύνσεις, μακρυὰ ἀπ’ τὸν
Χριστὸ ὅλες τους.

Ἡ κατάσταση αὐτὴ θυμίζει τοῦτο
τὸ λόγο τοῦ Ἀποστ. Παύλου: «Πάν-
τες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β΄
Τίμ. γ ,́ 12) Δηλαδή, ὅλοι ὅσοι θέλουν
νὰ ζοῦν, ὅπως ἐπιθυμεῖ ὁ Χριστός,
θὰ διωχθοῦν. Ναί, ὅλοι ἀνεξαιρέ-
τως. Ἐξ ἄλλου τὸ εἴδαμε αὐτὸ καὶ
στοὺς μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, καὶ
στὸν ἴδιο τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, σὲ
ὅλους τοὺς ἁγίους καὶ σὲ ὅλους
τοὺς πιστούς Του. Τὸ ἴδιο ἔγινε ἀκό-
μη καὶ στὸν ἴδιο!

Βλέπετε δὲν μποροῦν νὰ καταλά-
βουν γιατί εἶναι ἀναγκαῖο νὰ κάνου-
με κάτι διαφορετικὸ ἀπ’ ὅ,τι κάνουν
αὐτοί! Δὲν πρόκειται νὰ ἀνεχθοῦν
νὰ ἀποτελοῦμε τὴν χρυσὴ παραφω-
νία δίπλα τους! Νὰ μὴ «ταιριάζουμε»
στὸ τόσο διαμορφωμένο καὶ πολὺ
συγκεκριμένο περιβάλλον τους. Τό-
σο πολὺ ὑφίσταται τὸ πρόβλημα
αὐτό, ποὺ θὰ λέγαμε πὼς ἀποτελεῖ
δεῖγμα γνησιότητας τῆς ἐν Χριστῷ
ζωῆς τοῦ καθενός μας.

Ὁπότε τί πρέπει νὰ κάνουμε ἐν
προκειμένῳ; Μὰ νὰ τὰ ἀγνοήσουμε
ὅλα αὐτὰ τελείως. Καὶ ὅλους ὅσους
τὰ ὑπερασπίζονται! Ὅποιοι κι ἂν
εἶναι αὐτοί, ὅσο κι ἂν (λένε) πὼς μᾶς
ἀγαπᾶνε. Τὰ παραδείγματα εἶναι
πλεῖστα. Εἶναι ὅλοι οἱ ἅγιοι ποὺ γνω-
ρίζουμε, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ εὐσεβεῖς
ποὺ δὲν γνωρίζουμε. Ὡστόσο ἀξίζει
νὰ ἀναφέρουμε μόνο ἕνα. Πρόκει-
ται γιὰ τοὺς δύο τυφλοὺς τῆς Ἱερι-
χούς, ποὺ θεράπευσε ὁ Χριστὸς (βλ.

Ματθ. κ΄, 29-34).
Αὐτοί, λοιπόν, ὅταν ἄκουσαν ὅτι

περνοῦσε κοντά τους ὁ Χριστός,
ἄρχισαν νὰ φωνάζουν δυνατὰ λέ-
γοντας: «Ἐλέησέ μας, Κύριε, υἱὲ
τοῦ Δαυίδ». Τότε τὸ πλῆθος, καὶ μά-
λιστα αὐτὸ ποὺ ἀκολουθοῦσε τὸν
Χριστό, τοὺς ἐπέπληξε γιὰ νὰ σιω-
πήσουν. Τὸ προσέξατε; Ἦταν αὐτοὶ
ποὺ ἀκολουθοῦσαν τὸν Χριστό!

Κι ἐκεῖνοι οἱ δύο τυφλοὶ τί ἔκαναν;
Φώναζαν ἀκόμη περισσότερο κι ἔλε-
γαν: «Ἐλέησέ μας, Κύριε, υἱὲ τοῦ
Δαυίδ»! Δηλαδὴ ἀγνόησαν, προκλη-
τικὰ θὰ λέγαμε, αὐτοὺς ποὺ τοὺς
«συμβούλευαν», ὅλο τὸ πλῆθος!
Δὲν πῆραν καθόλου στὰ σοβαρὰ τὰ
λόγια τους. Γι’ αὐτὸ καὶ φώναζαν
ἀκόμη περισσότερο! Ἆραγε τί θὰ
ἔκαναν, ἂν ὅλοι αὐτοὶ δὲν ἦταν ἀπὸ
ἐκείνους ποὺ ἀκολουθοῦσαν τὸν
Χριστό;

Ἀλλ᾽ ἂς δοῦμε καλύτερα τί κάνει ὁ
Χριστός. Σταμάτησε, γύρισε πρὸς τὸ
μέρος τους καὶ τοὺς εἶπε: «Τί θέλετε
νὰ σᾶς κάνω;». Κι ἐκεῖνοι τοῦ εἶπαν:
«Κύριε, νὰ ἀνοιχτοῦν τὰ μάτια μας»!
Ὁ Χριστός, ὄχι μόνο ἄκουσε τὸ αἴτη-
μά τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς σπλαγχνί-
στηκε, τοὺς πλησίασε, ἄγγιξε τὰ μά-
τια τους κι ἀμέσως εἶδαν τὸ φῶς,
ὁπότε μὲ πλήρη εὐγνωμοσύνη Τὸν
ἀκολούθησαν κι αὐτοί!

Ἂν ὅμως ἄκουγαν τὶς «συμ-
βουλὲς» τοῦ πλήθους, ἂν σκέφτον-
ταν πὼς αὐτοὶ ποὺ μᾶς λένε αὐτὰ
εἶναι καλοὶ ἄνθρωποι, ἀφοῦ ἀκο-
λουθοῦν τὸν Χριστό, τότε δὲν θὰ
Τὸν πλησίαζαν ποτέ τους καὶ θὰ ἔμε-
ναν γιὰ πάντα τυφλοί!

Πραγματικά, τί φοβερὸ ἐμπόδιό
μας εἶναι πάντοτε οἱ ἄλλοι, ποὺ μπο-
ρεῖ νὰ εἶναι ἀκόμη καὶ τυπικὰ πιστοί,
στὸ νὰ πλησιάσουμε τὸν Χριστό!
Ὅμως ἐμεῖς ἔχουμε παράδειγμα,
τοὺς δύο αὐτοὺς τυφλούς. Τουλά-
χιστον…

Τὸ δεύτερο ἐμπόδιο εἶναι σαφῶς
ὁ διάβολος. Ἆραγε πῶς εἶναι δυ-
νατὸ νὰ μᾶς ἀφήσει νὰ ζήσουμε
κατὰ Χριστό; Θὰ κάνει ὅ,τι μπορεῖ
γιὰ νὰ μᾶς ἀποτρέψει! Βλέπετε ἂν
κατορθώσουμε κάτι τέτοιο, αὐτὸ
σημαίνει ὅτι δὲν ἔχει πλέον καμμιὰ
ἐπιρροὴ πάνω μας, μᾶς χάνει!

Καὶ τί δὲν κάνει γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύ-
χει…

Θέλουμε νὰ κάνουμε προσευχή;
Ἕνα σωρὸ ἐμπόδια θὰ μᾶς βάλει γιὰ
νὰ μᾶς ἀποτρέψει!

Προσευχόμαστε; Τότε θὰ μᾶς
βομβαρδίσει μὲ διάφορους λογι-
σμούς, γιὰ νὰ σκεφτόμαστε ἄλλα
πράγματα!

Θέλουμε νὰ ἐκκλησιαστοῦμε; Καὶ
τί δὲν θὰ κάνει, ἀρχίζοντας ἀπ’ τὸ
Σάββατο μὲ τὰ ξενύχτια!

Θέλουμε νὰ ἐξομολογηθοῦμε;
Δὲν περιγράφονται οἱ προφάσεις καὶ
ἡ ντροπὴ ποὺ μᾶς βάζει στὸ νοῦ!

Θέλουμε νὰ διαβάσουμε ἕνα
πνευματικὸ βιβλίο; Ὅλο καὶ θὰ νυ-
στάζουμε τότε, δὲν θὰ μᾶς ἀρέσει ἡ
ἔκδοση, ὁ συγγραφέας, ἡ γλώσσα!

Εἶναι νὰ κάνουμε ἕνα καλό, μία
ἀγαθοεργία; Ἴδια κατάσταση!

Πετύχαμε κάτι πνευματικό; Θὰ
ἐπιχειρήσει νὰ μᾶς τὸ κλέψει μὲ τὴν
ὑπερηφάνεια!

Κι ἐδῶ ποιὰ εἶναι ἡ λύση, πῶς
ἀντιμετωπίζεται ὁ παμπόνηρος; Μὰ
μὲ τὴν ἀντίσταση. Αὐτὸ ἀκριβῶς
μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἀποστ. Ἰάκωβος
λέγοντας: «Ἀντισταθεῖτε στὸ διάβο-
λο καὶ θὰ φύγει ἀπὸ σᾶς» (Ἰακ. δ΄, 7)
Δηλαδὴ νὰ ἐπιμένουμε σ’ αὐτὸ ποὺ
ἀποφασίσαμε, ζητώντας τὴν βοή-
θεια καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ἂς ἔρθουμε, τώρα καὶ στὸ τρίτο,
ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ (κακὸς) ἑαυτός

μας. Αὐτὸς ὁ ἑαυτός μας, ποὺ συνη-
θισμένος στὴν ἁμαρτία καθὼς εἶναι,
καὶ κυριευμένος ἀπ’ τὰ πάθη, ζητᾷ
νὰ τὸν τροφοδοτοῦμε συνέχεια μὲ
αὐτὰ καὶ μὲ τίποτε ἄλλο!

Στοὺς μεγάλους αὐτὸ εἶναι κατα-
φάνερο. Ὅταν ἔμαθαν νὰ ζοῦν μὲ
ἕνα πολὺ συγκεκριμένο τρόπο, πῶς
νὰ ἀλλάξουν καὶ νὰ περάσουν σὲ μία
ἄλλη πραγματικότητα, καὶ μάλιστα
τῆς ἐγκράτειας, ὅπως μᾶς ζητᾷ ἡ ἐν
Χριστῷ ζωή; Ἀκόμη καὶ καπνιστὴς νὰ
εἶναι κάποιος, πόσο εὔκολο εἶναι νὰ
κόψει τὸ τσιγάρο, ποὺ τοῦ ζητᾶ ὁ
γιατρός, γιὰ νὰ σώσει τὴν ὑγεία του;
Νὰ γιατί οἱ νέοι εἰδικά, πρέπει νὰ
οἰκοδομήσουν τὴ ζωή τους, στὶς
ἀνώτερες συνήθειες καὶ στὶς ἀρε-
τές.

Ἀλλὰ καὶ στοὺς νέους τὰ πράγμα-
τα εἶναι πολὺ δύσκολα, ἂν σκεφθεῖ
κανεὶς τὸ ξύπνημα τῶν ἐνστίκτων
καὶ ὅλο ἐκεῖνο τὸ δέλεαρ ποὺ ἔχει
κάθε μὴ δοκιμασμένος (ἢ καὶ ἀπα-
γορευμένος) καρπός!

Ἆραγε τί ζητᾷ ὁ Χριστὸς ἐπ’
αὐτοῦ ἀπό μᾶς; Μὰ νὰ ἀπαρνηθοῦμε
αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν ἑαυτό μας, μὲ
τὶς ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες, τὶς συνή-
θεις καὶ τὰ πάθη. «Ὅποιος θέλει νὰ
μὲ ἀκολουθεῖ, ἂς ἀπαρνηθεῖ τὸν
ἑαυτό του κι ἂς σηκώνει τὸν σταυ-
ρό του, κι ἔτσι ἂς μὲ ἀκολουθεῖ»
(Μᾶρκ. η΄, 34).

Τελικὰ τί βλέπουμε; Πῶς ἀντιμε-
τωπίζεται ὁ κόσμος, ὁ διάβολος καὶ
ὁ (κακὸς) ἑαυτός μας; Μὰ μὲ τὸ νὰ
ἀγνοοῦμε τὸ τί λένε οἱ ἄλλοι, νὰ
ἀντιστεκόμαστε καὶ νὰ σηκώνουμε
τὸν σταυρό μας ἐπίμονα καὶ καρτε-
ρικά.

*  *  *
Εἶναι ἀλήθεια πὼς θέλουν αὐτὰ

τὸν ἀγώνα τους. Ὅμως, ἔχουν ὅλη
τὴ χάρη τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Κι ἐπι-
πλέον ἔχουν καὶ τὴν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ, ποὺ πάντα βρίσκεται δίπλα σ’
ὅλους τοὺς ἀγωνιστές. Ποτὲ δὲν
εἴμαστε μόνοι σ᾽ ἕνα τέτοιο ἀγώνα
καὶ σὲ μία τέτοια πορεία.

Ναί, θὰ ἔχουμε καὶ τὶς πτώσεις
μας. Ἄνθρωποι εἴμαστε. Ποιὸς
ἀθλητὴς δὲν ἔχει τὶς «ἀτυχίες» του
καὶ ποιὸς πολεμιστὴς δὲν δέχεται
τραύματα στὶς μάχες; Δηλαδὴ εἶναι
ἀπολύτως φυσιολογικὰ ὅλα αὐτά.
Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν τὰ χάνουμε, δὲν
ἀποθαρρυνόμαστε, δὲν τὸ βάζου-
με κάτω, ἀλλ᾽ ἀμέσως σηκωνόμα-
στε καὶ συνεχίζουμε τὸν ἀγώνα
μας. Ἂν δὲν ἦταν ἔτσι δὲν θὰ ἔλε-
γε ὁ ἱ. Χρυσόστομος «τὸ λάθος δὲν
εἶναι νὰ πέσεις, τὸ λάθος εἶναι νὰ
μὴ σηκωθεῖς». Ἔτσι εἶναι!

Ἀλλ᾽ ἀξίζει νὰ σημειώσουμε καὶ
τοῦτο. Πὼς εἶναι σαφῶς πιὸ εὔκο-
λη ἡ ἐν Χριστῷ ζωή ἀπὸ ὁποιαδή-
ποτε ἄλλη τελικά. Γιατί ὅλες τους
ἔχουν τὰ δικά τους καὶ μάλιστα
πολὺ δυσβάστακτα καὶ ἀνυπόφορα
φορτία. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς εἶπε
πὼς «οἱ ψυχές σας θὰ βροῦν ἀνά-
παυση σ᾽ ἐμένα, ἐπειδὴ ὁ ζυγός μου
εἶναι ἁπαλὸς καὶ τὸ φορτίο μου
ἐλαφρύ» (Ματθ.11,30).

*  *  *
Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, παιδιά, ὅπως

καὶ νὰ τὸ κάνουμε κοστίζει. Κι αὐτὸ
γιατί ἀξίζει. Εἶναι ἀγώνας μεγάλος.
Κι ὅσο ἀγωνιζόμαστε, ὅσο ἀντιστε-
κόμαστε, τόσο καὶ αἰσθανόμαστε
νὰ ἀνεβαίνουμε. Θέλει μόχθο πο-
λύ. Ἔχει πτώσεις, ἀλλὰ καὶ νίκες.
Κι εἶναι αὐτὴ ποὺ προσελκύει τὴ
Θεία Χάρη, ποὺ μᾶς δίνει θάρρος,
ἀγαλλίαση, εὐφροσύνη, χαρά. Ἀξί-
ζει νὰ τὴ ζοῦμε, γιατί εἶναι ὡραία.
Πολὺ μεγάλη. Ἀνυπέρβλητη. Ναί,
εἶναι πρόγευση τοῦ Παραδείσου…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

ΣΤΟ προηγούμενο φύλλο τοῦ
Ο.Τ. δημοσιεύθηκε ἄρθρο τοῦ
κ. Γεωργίου Παπαθανασόπου-

λου μέ τίτλο “Ἀπό βαρυτάτην ἀσθέ-
νειαν πάσχει τό Βατικανόν”, στό
ὁποῖο γίνεται ἀναφορά στόν ἠθικό
ξεπεσμό στόν ὁποῖο ἔχει περιπέσει ἡ
Κούρια τοῦ Βατικανοῦ. Μεταξύ τῶν
ἄλλων ἀναφέρονται «Ἡ πρώτη
ἀρρώστια ποὺ ἀνέφερε εἶναι πὼς τὰ
μέλη τῆς Κούριας αἰσθάνονται
«ἀθάνατα», «ἀπαραίτητα» καὶ «δια-
θέτοντα πλήρη ἀσυλία». Ἀλλά, ὅπως
σημείωσε, τὰ νεκροταφεῖα εἶναι γε-
μάτα ἀπὸ ἀνθρώπους, ποὺ θεω-
ροῦσαν τοὺς ἑαυτούς τους αἰώνι-
ους, ἀναγκαίους καὶ ἀσύδοτους...
Ἄλλη ἀσθένεια τῆς Κούριας εἶναι,
πάντα κατὰ τὸν Πάπα, ἡ σκληροκαρ-
δία της, ἡ διανοητικὴ καὶ ἡ πνευμα-
τική. Παρομοίασε τὰ μέλη της μὲ
τοὺς Γραμματεῖς καὶ τοὺς Φαρισαί-
ους… ἔχουν λησμονήσει τὴν «ἱστο-
ρία τῆς σωτηρίας», καὶ ὅτι τοὺς συμ-
βαίνει αὐτὸ ποὺ γράφει ὁ Εὐαγγε-
λιστὴς Ἰωάννης, πὼς «τὴν πρώτη
της ἀγάπη ἀφῆκε»…  πάσχουν ἀκό-
μη ἀπό τὴν ἀρρώστια τῆς ἀντιζηλίας
καὶ τῆς ματαιοδοξίας… ἡ ἀσθένεια
ἐκείνων ποὺ ζοῦν διπλῆ ζωή, καὶ
εἶναι καρπὸς τῆς ὑποκρισίας τους,
τῆς μετριότητάς τους καὶ τοῦ προ-
οδευτικὰ αὐξανόμενου πνευματι-
κοῦ κενοῦ τους…  ἄλλη ἀρρώστια
τῶν μελῶν τῆς Κούριας εἶναι αὐτὴ
τοῦ κουτσομπολιοῦ, τῶν ψιθύρων
καὶ τῆς φλυαρίας…  Πρόκειται γιὰ
ἀνθρώπους, ὅπως εἶπε, βλοσυροὺς
καὶ στυφούς, ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸ
ὕφος τους, κυρίως πρὸς τοὺς κατώ-
τερούς τους σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν
πρὸς αὐτοὺς αὐστηρότητα, σκληρό-
τητα καὶ ἀλαζονεία… τῆς συγκεν-
τρώσεως περιουσιῶν καὶ τοῦ πλου-
τισμοῦ» μάλιστα στὀ τέλος σημει-
ώνει «Οἱ ἀσθένειες ποὺ περιέγραψε
ὁ Πάπας γιὰ τὴν Κούρια δὲν πρέπει
νὰ κάνουν τοὺς Ὀρθοδόξους κλη-
ρικοὺς νὰ νιώσουν ἱκανοποίηση…
Οἱ ἴδιοι γνωρίζουν ὅτι φαινόμενα
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὸ Βατι-
κανὸ δὲν λείπουν ἀπό τὸ Φανάρι,

ἀπὸ τὶς αὐλὲς τῶν ἄλλων Πατριαρ-
χείων, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ Συνοδικὸ
Μέγαρο τῆς Μονῆς Πετράκη…».

Εἶναι πραγματικά δεινή ἡ κατά-
σταση στήν ὁποία βρίσκεται ἡ παπι-
κή αἵρεση. Ἦταν προφητικά τά λό-
για τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς
ὅτι στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-
νους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως πτώ-
σεις, δηλαδή τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα
καί τοῦ Πάπα. Διότι ἡ οὐσία τῆς πτώ-
σεως στήν ἁμαρτία εἶναι πάντοτε ἡ
ἴδια, τό νά θέλη κανείς νά γίνη θεός
μέσῳ τοῦ ἑαυτοῦ του. Καί ἐκεῖ βρί-
σκεται ἡ πτώση τοῦ παπισμοῦ μέ
ἀποτέλεσμα τήν ὁλοκληρωτική ἀπο-
κοπή του ἀπό τόν Δημιουργό. Καί ὁ
Θεός ἔχει ἐπιτρέψει νά ὑποκύψη σέ
ἠθικό ξεπεσμό καί στήν πλήρη ἐκκο-
σμίκευσή του. Ὅμως τραγικότερη
εἶναι ἡ θέση τῶν Ὀρθοδόξων
Οἰκουμενιστῶν ταγῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, οἱ ὁποῖοι στό ὄνομα τοῦ
διαλόγου τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος τε-
λεῖται ὑπό μορφή γυμνοῦ συναισθη-
ματισμοῦ ὁδηγοῦν τήν Ἐκκλησία
στήν ἕνωσή της μέ τούς ἐχθρούς
τοῦ Κυρίου. Τό κοσμικό φρόνημα,
πού χαρακτηρίζει τούς οἰκουμενι-
στές, δέν τούς ἐπιτρέπει νά ἀντιλη-
φθοῦν τόν πνευματικό θάνατο, στόν
ὁποῖο ἔχουν περιέλθει. Ὅμως αὐτή
ἡ ἀδιαφορία γιά τήν Ἀλήθεια, ἡ χλια-
ρότητα τῆς πίστεώς των τούς ὁδή-
γησε νά χάσουν τήν χάρη τοῦ Θεοῦ
μέ ἀποτέλεσμα νά γίνουν προδότες
τῆς πίστεως καί συνεργάτες τῶν
ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ.    

*  *  *

ΤΟ φετινό δίπτυχο τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν ἐκδό-
σεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακο-

νίας εἶναι ἀφιερωμένο στήν γενο-
κτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ
καί τήν συμπλήρωση  ἑκατό ἐτῶν
ἀπό τήν ἀπαρχή τῶν διώξεων καί βι-
αιοπραγιῶν κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ
στοιχείου τοῦ Πόντου καί τῶν
λοιπῶν περιοχῶν τῆς Ἀνατολῆς
(1915). Γιά τίς ἐκτοπίσεις πρός τό
ἐσωτερικό τῆς Ἀνατολίας, πού ὑπο-

βλήθηκαν οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου
κατά τόν δριμύ χειμώνα τοῦ 1916 -
1917 ἀναφέρει «Οἱ μή δυνάμενοι νά
βαδίσουν ἕνεκα κακουχιῶν, πείνης,
ἐξαντλήσεως καί τοῦ ψύχους, ἐγκα-
τελείποντο καθ΄ ὁδόν, διότι δέν ἦτο
ἐπιτρεπτή οἱαδήποτε βοήθεια πρός
αὐτούς. Διεκρίνοντο τότε οἱ σπα-
ραγμοί τῶν συγγενῶν, ἡ ἀγωνία
τῶν ἑτοιμοθανάτων καί ἡ ἡδονή
τῶν σφαγέων. Θηλάζουσες μητέ-
ρες ἀπέθνησκον μέ τά βρέφη των
προσκεκολλημένα εἰς τούς στεί-
ρους καί ψυχρούς μαστούς των,
ἕως ὅτου ὑποκύψουν ἤ διαμελι-
στοῦν καί αὐτά ὑπό τῶν κακούργων
τσετῶν. Αἱ ὡραῖαι γυναῖκες καί νεά-
νιδες ἀπετέλουν κατά τάς βασανι-
στικάς ταύτας πορείας ἀντικείμενα
παρενοχλήσεων τῶν θηρίων αὐτῶν,
ἅτινα τάς συνώδευον, ὑφιστάμεναι
παντοίας κακώσεις καί ἐξευτελι-
σμούς ἔμπροσθεν τῶν ἐκπλήκτων
ἀπό τήν φρίκην ὀφθαλμῶν γονέων,
συζύγων, ἀδελφῶν καί τέκνων».

Εἶναι συγκλονιστικά τά ἱστορικά
στοιχεῖα πού ἀναφέρονται ἀλλά καί
πόσο κοινά μέ αὐτά πού ζοῦμε στίς
ἡμέρες μας στήν Μέση Ἀνατολή.
Τήν περίοδο 1914  - 1924 στήν πε-
ριοχή τοῦ Πόντου οἱ φονευθέντες,
οἱ ἀπογχονισθέντες καί οἱ ἄνθρωποι
πού πέθαναν ἀπό πεῖνα, ἀπό ἀσθέ-
νειες, ἀπό κακουχίες καί ἐκτοπίσεις
ἀνέρχονται  σέ 353000 Ἕλληνες
τοῦ Πόντου. Καί ὅλα αὐτά μέ τήν
ἔνοχη συνεργία τῶν χριστιανικῶν
κρατῶν τῆς Δύσεως, ὅπως ἀκριβῶς
καί πάλι συμβαίνει τώρα. Οἱ παντός
εἴδους ἀτιμώσεις, σφαγές, ἐξαν-
δραποδισμοί καί διωγμοί πού ὑπέ-
στησαν οἱ Ἕλληνες χριστιανοί τοῦ
Πόντου καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τόν
προηγούμενο αἰώνα ἐπαναλαμβά-
νονται συνεχῶς μέ τούς ἴδιους δρά-
στες, τούς Μουσουλμάνους καί τήν
ἀνοχή τῆς Δύσεως. Μήπως οἱ πρα-
γματικοί δράστες εἶναι ἄλλοι καί οἱ
Μουσουλμάνοι εἶναι ἁπλά ὄργανα
τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων μέ σκοπό
τήν ἐξάλειψη τῶν χριστιανῶν;
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Τί μᾶς ἐμποδίζει στὸ δρόμο μας πρὸς τὸν Χριστό;

ΗΟΡΘΟΔΟΞΗ Ἐκκλησία μας
ἑώρτασε καὶ ἐφέτος εἰς ὅλα
τὰ μέρη τῆς γῆς τὴν μεγάλην

Δεσποτικὴν ἑορτὴν καὶ τὴν μητέρα
ὅλων τῶν ἄλλων χριστιανικῶν
ἑορτῶν, τὴν γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ ὡς Θεανθρώπου καὶ ὡς
Σωτῆρος ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Τὸ περιεχόμενον τῆς ἑορτῆς
τῶν Χριστουγέννων σχετίζεται
αἰτιολογικῶς μὲ τὸ προπατορικὸν
ἁμάρτημα τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας,
ποὺ εἶχεν ὡς συνέπειαν τὴν πτῶσιν
των. Οἱ πρωτόπλαστοι ὅμως, προ-
τοῦ πέσουν, ἔζων πανευτυχεῖς καὶ
τρισμακάριοι μέσα εἰς τὸν Παρά-
δεισον, ἐπειδὴ εἶχον προικισθῆ μὲ
ἐξαιρετικὰ χαρίσματα ἀπὸ τὸν Δη-
μιουργόν των. Καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν ἦτο
ὅτι εἶχον πλασθῆ «κατ᾽ εἰκόνα»
Θεοῦ, δηλαδὴ νὰ εἶναι λογικὰ καὶ
ἐλεύθερα ὄντα. Ἔτσι λοιπὸν ἂν
ἐφήρμοζον συνεχῶς καὶ τὴν ἀπα-
γορευτικὴν περὶ «τοῦ καρποῦ»
ἐντολήν Του, θὰ ἠμποροῦσαν σὺν
τῷ χρόνῳ νὰ ἐπιτύχουν καὶ τὸ
«καθ᾽ ὁμοίωσιν» Θεοῦ, κι ἔτσι ἀπὸ
θνητοί, ποὺ ἦσαν προσωρινῶς, νὰ
γίνουν αἰωνίως ἀθάνατοι. Οἱ Πρω-
τόπλαστοι ὅμως παρέβησαν μὲ τὴν
παρακίνησιν τοῦ Σατανᾶ τὴν
θεϊκὴν ἐντολὴν κι ἔτσι ἁμάρτησαν.
Ὕστερα δὲ ἀπὸ αὐτὸ ὁ Θεὸς ἐτι-
μώρησε τοὺς ἁμαρτήσαντες μὲ τὸ
νὰ τοὺς ἐκδιώξῃ ἀπὸ τὸν Παράδει-
σον καὶ μὲ τὸ νὰ τοὺς καταδικάσῃ
εἰς τὸ νὰ ἀποθνήσκουν σωματικῶς.
Τὸ δὲ χειρότερον ἀπ᾽ ὅλα ἦτο ὅτι ἡ
ἐνοχὴ τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτή-
ματος ἐβάρυνε πλὲον κάθε ἄνθρω-
πον τῆς γῆς· δηλαδὴ ἦτο ἔνοχος
ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ οἱ ἀπόγο-
νοι τῶν Πρωτοπλάστων συνέχισαν
νὰ ἁμαρτάνουν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
ἀρχίσῃ ὀλίγον κατ᾽ ὀλίγον νὰ σκοτί-
ζεται ὁ νοῦς των, νὰ γίνεται πλέον
ὁ ἄνθρωπος ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ,
ἀλλὰ καὶ νὰ φθάσῃ κάποτε εἰς τὸ
νὰ λησμονήσῃ ἐντελῶς τὸν ἀλη-
θινὸν Θεὸν καὶ ἀντὶ Αὐτὸν ἐλά-
τρευεν ὡς Θεόν του τὰ εἴδωλα. 

Ἀλλὰ ὁ Θεὸς μέσα εἰς αὐτὴν τὴν
ζοφερὰν ἀπὸ θρησκευτικῆς
πλευρᾶς προχριστιανικὴν ἐποχὴν
δὲν εἶχεν ἀφήσει τοὺς τότε ἀνθρώ-
πους χωρὶς κανένα πνευματικὸν
φῶς. Κι αὐτὸ φαίνετια πρωτίστως
ἀπὸ τοὺς λόγους, ποὺ εἶπεν ὁ Θεὸς
εἰς τὸν Σατανᾶν μέσα εἰς τὸν Πα-
ράδεισον: «Θὰ θέσω δὲ ἄσβεστον
ἐχθρότητα μεταξὺ σοῦ καὶ τῆς γυ-
ναικός, μεταξὺ τῶν ἀπογόνων του
καὶ τῶν ἀπογόνων αὐτῆς. Ἕνας δὲ
ἀπόγονος τῆς γυναικὸς μόνης,
αὐτὸς θὰ σοῦ συντρίψῃ τὴν κε-
φαλὴν καὶ σὺ θὰ κεντήσῃς αὐτοῦ
τὴν πτέρναν» (Γεν. γ´ 15). Ἐπίσης ἡ
ἄπειρος συγκατάβασις καὶ ἡ
εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν
πεσόντα ἄνθρωπον ἀντικαθρεπτί-
ζεται καὶ εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς
διὰ μέσου τῶν αἰώνων προπαρα-
σκεύασε καταλλήλως ὅλον τὸν κό-
σμον νὰ δεχθῇ «τὴν μέλλουσαν
ἔσεσθαι σωτηρίαν». Τοὺς εἰδωλο-
λάτρας προετοίμασε ψυχικῶς μὲ
τὸ ἀμυδρὸν φῶς τῆς συνειδήσεώς
των καὶ ἀκόμη μὲ τὰς σοφὰς γνώ-
μας πολλῶν καὶ καλῶν φιλοσόφων
τῆς ἀρχαιότητος, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν
ἰσχυρὰν ἐπίδρασιν ἐπάνω εἰς
αὐτοὺς τῶν Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι
εἶχον διασπαρῆ μέσα εἰς ὅλα τὰ
ἔθνη τῆς γῆς· ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ
τοὺς εἰδωλολάτρας καὶ τοὺς ἐθνι-
κούς, προπαρεσκεύασε καὶ τοὺς
Ἰουδαίους μὲ τὸν Μωσαϊκὸν νόμον
καὶ τοὺς Προφήτας τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, ποὺ ἔτσι «παιδαγωγὸς
γέγονεν εἰς Χριστόν» τοῦ λαοῦ
αὐτοῦ, ὅπως τοῦτο εὐστόχως τονί-
ζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Γαλάτ. γ´
24). Καὶ «ὅταν ἔφθασεν ὁ κατάλλη-
λος καιρός, ποὺ εἶχε πλέον τελει-
ώσει ἡ πνευματικὴ προετοιμασία
τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν εἰδωλο-
λατρῶν, τότε ὁ Θεὸς ἔστειλεν ἀπὸ
τὸν Οὐρανὸν τὸν Υἱὸν Του, ποὺ
ἐγεννήθη ἀπὸ γυναῖκα, χωρὶς αὐτὴ
νὰ γνωρίσῃ ἄνδρα καὶ ὁ ὁποῖος μᾶς
ἐχάρισε τὴν υἱοθεσίαν, μᾶς ἔκαμε
δηλαδὴ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμεῖς
ἀπὸ τότε ἠμποροῦμε νὰ ἀπολαύσω-
μεν τὰ ἀγαθὰ τῆς υἱοθεσίας
αὐτῆς» (Γαλάτ. δ´ 4-5).

Τὸ δὲ ἀπὸ αἰώνων σχέδιον τῆς
Ἁγίας Τριάδος διὰ τὴν σωτηρίαν
ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἦλθε τότε εἰς
τὴν γῆν νὰ τὸ πραγματοποιήσῃ τὸ
δεύτερον πρόσωπον Αὐτῆς, ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, ὡς Θεὸς καὶ
ἄνθρωπος. Κι αὐτὸ τὸ ἐπραγματο-
ποίησε μόνον μὲ τὸ παράδειγμα
τῆς ζωῆς του ὡς Θεανθρώπου ἐπὶ

τῆς γῆς, μὲ τὴν θεϊκὴν διδασκα-
λίαν, μὲ τὴν ἐπὶ τοῦ Γολγοθᾶ σταυ-
ρικὴν θυσίαν Του καὶ μὲ τὴν κατὰ
τὴν Πεντηκοστὴν ἵδρυσιν τῆς
στρατευομένης Ἐκκλησίας Του.
Δηλαδὴ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστὸς ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον
μεταξὺ τῶν ἄλλων μυστηρίων, ποὺ
ἵδρυσεν εἶναι καὶ τὸ βάπτισμα καὶ ἡ
μετάνοια. Καὶ μὲ τὸ δὲ βάπτισμα
ἀπαλείφεται ἡ κληρονομηθεῖσα
ἀπὸ τοὺς πρωτοπλάστους ἐνοχὴ
τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος
εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε
ἐκεῖνος ποὺ ἐβαπτίσθη νὰ βγαίνει
ἀπὸ τὴν κολυμβήθρα μὲ κατάλευ-
κην ψυχήν. Κι ἔτσι κατάλευκος θὰ
παρέμενεν εἰς ὅλην τὴν ζωήν του,
ἂν δὲν ὑπῆρχε μέσα του ἡ τάσις
ἐκείνη, ἡ ὁποία τὸν ἐξωθεῖ εἰς τὸ
νὰ διαπράττῃ συνεχῶς προσωπικὰ
ἁμαρτήματα μετὰ ἀπὸ τὸ βάπτισμά
του, τὰ ὁποῖα τοῦ φράζουν καὶ πάλι
τὴν πρὸς σωτηρίαν του ὁδόν. Δι᾽
αὐτὸ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, προκειμέ-
νου νὰ ἠμπορῇ κάθε ἄνθρωπος νὰ
ἐξαλείφῃ διαρκῶς καὶ ὅλα τὰ μετὰ
ἀπὸ τὸ βάπτισμά του ἁμαρτήματα,
ἔδωσε καὶ τὸ μυστήριον τῆς μετα-
νοίας καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσε-
ως, μὲ τὸ ὁποῖον νὰ ἠμπορῇ νὰ
ἀνορθώνεται κάθε ἄνθρωπος
πνευματικὸς καὶ ἔτσι νὰ βαδίζῃ
πλέον σταθερῶς τὴν ὁδὸν ἐκείνην
πρὸς τὴν οὐράνιον βασιλείαν Του.

Ὕστερα λοιπὸν ἀπ᾽ ὅλα αὐτά, κά-
θε ὀρθόδοξος χριστιανὸς ἠμπορεῖ
νὰ συνειδητοποιήσῃ ὅτι μόνον
ὅταν πιστεύη εἰς τὸν δι᾽ ἡμᾶς Ἐναν-
θρωπήσαντα Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ
τὸν τοποθετήσῃ ὡς μοναδικὸν
ὁδοδείκτην τῆς ἐπιγείου ζωῆς του
τότε καὶ τὸ χωρὶς ἐπιστροφὴν ταξί-
δι του εἰς τὴν γῆν χρωματίζεται μὲ
τὸ νόημα τῆς αἰωνιότητος, κι ἔτσι
προγεύεται ὅλα ἐκεῖνα, ποὺ ποθεῖ ἡ
καρδιά του: τὴν ἀθανασίαν, τὴν
ἀγάπην, τὴν ἠρεμίαν, τὴν χαράν.
Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι καθαρῶς
θεϊκὰ ἀγαθά· δι᾽ αὐτὸ καὶ ὅταν δὲν
ὑπάρχουν, δὲν ἠμπορεῖ ὁ ἄνθρω-
πος νὰ τὰ ἀντικαταστήσῃ μὲ ὅλα τὰ
ὑλικὰ πράγματα αὐτοῦ τοῦ κό-
σμου: μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ δώρων καὶ
καρτῶν, μὲ συχνὰ τουριστικὰ ταξί-
δια εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ ἐξωτερι-
κόν, μὲ τὴν ἐξασφάλισιν καὶ μὲ τὴν
ἀσυλλόγιστον κατανάλωσιν ἐκ -
λεκτῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν κ.ἄ.

Οἱ ἄνθρωποι ὅμως τῆς Δύσεως
εἰς τὴν πλειονότητά των ἔχουν πρὸ
καιροῦ χάσει τὸν αἰώνιον προσανα-
τολισμόν των, ἐπειδὴ προηγουμέ-
νως εἰδωλοποίησαν τὴν ὕλην, κι
ἔτσι ἀπὸ τότε συνηθίζουν νὰ ἑορ-
τάζουν καὶ τὰ Χριστούγεννα ἀντι-
χριστιανικὰ καὶ ὄχι πνευματικά. Τὰ
ἑορτάζουν δηλαδὴ ὅπως οἱ ἄθεοι
καὶ οἱ ὑλισταί· χωρὶς τὸν Ἐναθρω-
πήσαντα Ἰησοῦν Χριστόν. Ἀλλά, ἂν
προσέξωμεν τὸ πῶς τὰ ἑορτάζουν
πολλοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, τότε
θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι τὰ ἑορτά-
ζουν καὶ αὐτοὶ «ὄχι κατ᾽ ἐπίγνωσιν
καὶ κατὰ συναίσθησιν», ἀλλὰ μόνον
«κατ᾽ ἔθιμον»· καὶ σχεδὸν ἀντορθο-
δόξως. Ἔτσι ἠμποροῦν νὰ ἰσχυρι-
σθοῦν ὅτι εἶναι ὀρθόδοξοι χριστια-
νοὶ καὶ μάλιστα ὅτι ἔχουν καὶ ἐλπί-
δα σωτηρίας, αὐτοὶ ποὺ κι φέτος
θὰ κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων, χωρὶς προηγουμένως
νὰ ἔχουν κάνει ἐκείνην τὴν πνευ-
ματικὴν προετοιμασίαν, ποὺ ὁρίζει
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία των; Δηλα-
δή, ἂν κοινωνήσουν πρὸ ἢ μετὰ
ἀπὸ τὴν ἑορτὴν τῶν Χριστουγέν-
νων, χωρὶς καθόλου νὰ αἰσθαν-
θοῦν λύπην διὰ τὸ ὅτι ἡμάρτησαν
«ἐνώπιον τοῦ ἀγαπήσαντος
αὐτοὺς καὶ δι᾽ αὐτὸ Ἐνανθρωπή-
σαντος Κυρίου» ἢ ἀκόμη δὲν ἐξο-
μολογήθησαν τὰς ἁμαρτίας των;
Ἐπίσης εἰς τὴν πραγματικότητα
εἶναι ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ αὐτοί,
ποὺ δὲν ἐφρόντισαν καθόλου νὰ
ἐντατικοποιήσουν τὴν ἐπὶ τῆς γῆς
πνευματικὴν πορείαν των, μὲ τὸ νὰ
αὐξήσουν ἔστω καὶ κατ᾽ ὀλίγον πρὸ
τῆς ἑορτῆς τὴν μελέτην τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, νὰ καλλιεργήσουν μέσα
εἰς τὰς ψυχάς των ὅλας τὰς Εὐαγ-
γελικὰς ἀρετὰς καὶ πρὸ πάντων τὴν
ἐλεημοσύνην καὶ τὴν ταπείνωσιν;

Θὰ ἑορτάσωμεν λοιπὸν τὰ Χρι-
στούγεννα. Θὰ τὰ ἑορτάσωμεν
ὅμως ὅπως τὸ θέλει ὁ διὰ τὴν σω-
τηρίαν ὅλων τῶν ἀνθρώπων Ἐναν-
θρωπήσας Ἰησοῦς Χριστὸς ἢ ὅπως
μᾶς ἕλκει ἡ ἁμαρτωλὴ γῆ μας; Ἡ δὲ
μόνη εἰς αὐτὸ ἀπάντησις εἶναι ἡ ἐξ
οὐρανοῦ: πρᾶξε σήμερον ἐκεῖνο
ποὺ ἠμπορεῖς, τὸ δὲ ἄλλο θὰ τὸ
συμπληρώσῃ ὁ Θεός.

Ὁ ἐνανθρωπήσας Ἰησοῦς Χριστὸς,
σωτὴρ τοῦ πεσόντος ἀνθρώπου

Τοῦ κ. Δημητρίου Γ. Καραχάλιου, τ. Γυμνασιάρχου - Φιλολόγου

(1ον)
Παρακολουθῶ ἐδῶ καὶ ἀρκετὲς

ἡμέρες, τὴ σχετικὴ ἀρθρογραφία
τῶν ἐφημερίδων καὶ τὶς συζητή-
σεις στὰ ἠλεκτρονικὰ ΜΜΕ - πάνω
στὸ θέμα τοῦ ἀνοίγματος τῶν κα-
ταστημάτων ὅλες τὶς Κυριακές τοῦ
χρόνου, ὅπως τοῦτο προβλέπει ὁ
Ν. 4677/2013 - μὲ ἐκτεταμένα
ἄρθρα καὶ σχόλια ποὺ ἀποπνέουν
κατὰ τὴν ἄποψή μου, ὑπερβολικὴ
σιγουριὰ καὶ ἀπόλυτη βεβαιότητα
γιὰ τὴ θετικὴ ἀποτίμηση τῶν ἐπι-
πτώσεων καὶ τῶν  ἀποτελεσμάτων
στὴν Ἐθνική μας Οἰκονομία.

Διάβασα ἐπίσης πολλὲς ἐπι-
στολὲς ἀναγνωστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι
ἐντελῶς ἀντίθετοι  στὸ παραπάνω
μέτρο καὶ ἐκφράζουν καθαρὰ τὴν
πλήρη διαφωνία τους, γιὰ θρη-
σκευτικούς,ἠθικούς,παραδοσια-
κούς,κοινωνικοὺς καὶ ἐθνικοὺς λό-
γους (θρησκευτικὰ καθήκοντα, κα-
ταστροφὴ οἰκογένειας, σωματικὴ
καὶ οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση τῶν
ἐργαζομένων, σύνθλιψη τῶν μι-
κρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, ἀλλαγὴ
τρόπου ζωῆς καὶ συμπεριφορᾶς
κ.λ.π.). 

Ἐπειδὴ δὲν γνωρίζω ἂν ἀποτε-
λεῖ, ὅπως λέγεται, μνημονιακὴ
ἀπαίτηση τῶν δανειστῶν μας, στη-
ρίζομαι σὲ λογικὲς ἐπεξεργασίες
καὶ σκέψεις πού μοῦ γεννήθηκαν,
καθὼς βρέθηκα εἰλικρινὰ σὲ πλήρη
ἀδυναμία νὰ κατανοήσω τὴν οἰκο-
νομικὴ ἀνάπτυξη καὶ ὠφελιμότητα
τοῦ μέτρου, τὴν ὁποία ἐπικα-
λοῦνται ὅτι θὰ προκύψει γιὰ τὴ χώ-
ρα μας καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ δώσω
ὁποιαδήποτε εὔλογη ἑρμηνεία
στὴν πεισματικὴ ὑπεράσπιση καὶ
τὴν ἀκραία ἐμμονὴ τῆς Ἑλληνικῆς
Κυβερνήσεως.

Θὰ σταθῶ ἐπίσης,σὲ ὅσα ἔχουν
ἀναπτυχθεῖ καὶ σὲ ὅσα ἔχουν γρα-
φεῖ σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Κυ-
ριακῆς ἀργίας, ἀπὸ πλευρᾶς ἱστο-
ρικῆς, θεολογικῆς, ἰατροκοινω-
νικῆς, φιλοσοφικῆς, οἰκονομι κῆς,
νομικῆς καὶ συνδικαλιστικῆς- ἀφοῦ
κάποιες ἀναφορὲς εἶναι ἐκ τῶν
πραγμάτων ἐπιβεβλημένες - καὶ θὰ
ἐκθέσω μερικὲς προσωπικὲς περι-
βαντολογικὲς εὐαισθησίες καὶ σκέ-
ψεις μου. 

Ἔτσι λοιπόν, ἂς ἐρευνήσουμε τὸ
συγκεκριμένο μέτρο.
Α) Ἀπὸ ἱστορικῆς ἀπόψεως:

Μετὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὸ διάτα-
γμα τῶν Μεδιολάνων (313) ὁ Μέ-
γας Κων/νος, ὑπέγραψε τὸν πρῶτο
του νόμο μὲ τὸ διάταγμα τῆς 3ης
Μαρτίου 321, μὲ τὸν ὁποῖον ἐντέλ-
λεται, ὅπως «ὅλοι οἱ δικασταί, ὁ
λαὸς τῆς πόλεως καὶ αἱ λοιπαὶ
ἐργασίαι ὀφείλουν νὰ καταπαύουν
κατὰ τὴν ἀξιοσέβαστον ἡμέραν
τοῦ Ἡλίου» (C 111,12  2, in Corpus
Juris Civilis τ. II, Codex Justinianus,
Berlin 1927),ἀφοῦ μὲ τὴν φρά-
ση«σεβαστὴ ἡμέρα τοῦ ἡλίου»
ἀποκαλοῦσε τὴν Κυριακή.

Ἡ δὲ ἐν Λαοδικείᾳ Σύνοδος τῆς
Φρυγίας (364μ.χ) μὲ τὸν 29ο Κανό-
να της, ὅρισε «οὐ δεῖ χριστιανοὺς
ἰουδαΐζειν, τὴν δὲ Κυριακὴν προ-
τιμῶντες σχολάζειν ὡς χριστιανοὶ»
(Omnes judices urbanaeque pledes et
atrium officia cunctarum venerabili die
solis quiescant) τὸν ὁποῖο καὶ μάλι-
στα ἐπεκύρωσε καὶ ὁ διάδοχός του
Μ. Θεοδόσιος, μὲ τὸν κώδ. VIII 8, 3
καὶ XV 5, 2.ἀλλὰ καὶ στὴ συνέχεια
μία σειρὰ ἀπὸ «Νεαρὲς»καὶ Διατά-
ξεις τῶν Αὐτοκρατόρων Θεοδοσί-
ου Α', Θεοδοσίου Β', Ἰουστινιανοῦ
καὶ Λέοντος Γ', ὅρισαν ὅπως: «Δι-
κασταὶ μὲν καὶ Δῆμοι τῶν πόλεων
καὶ οἱ ἐκ τεχνῶν βιοῦντες  ἀργεί-
τωσαν ἐν Κυριακῇ, μόνοι δὲ γεωρ-
γοὶ ἐργαζέσθωσαν καὶ ἡ αἰτία τῆς
λύσεως τῆς τιμῆς τῆς ἡμέρας ἄλο-
γος. Δοκεῖ γὰρ σωτηρίας τῶν
καρπῶν, ἔστι δὲ ἀληθῶς οὐδέν. Οὐ
γὰρ τὸ σπουδαῖον τῆς γεωργίας,
ἀλλὰ τοῦ καρποδότου ὁ ἔλεος τὴν
εὐθυνίαν παρέχεται τῶν καρπῶν»
(ΝΕ' ΙΙ COLL.NOV.LV). 

Ἡ δὲ ΣΤ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
τοῦ 680 μ.χ., ποὺ συνεκλήθη στὸ
παλάτι τοῦ Τρούλου τῆς Κωνσταν-
τινουπόλεως, στὴν Ἀνατολή, καὶ ὁ
πατέρας τῆς Εὐρώπης αὐτοκράτο-
ρας Καρλομάγνος (800μ.χ), στὴ Δύ-
ση,καθιέρωσαν τελικῶς ὡς πλήρη
ἀργία τὴν Κυριακή, μὲ σκοπὸ τὴν
συμμετοχὴ τῶν Χριστιανῶν στὴ λα-
τρευτικὴ σύναξη στοὺς Ναοὺς καὶ
τὴν οἰκογενειακὴ ἀνάπαυση καὶ γα-
λήνη τους.

Καὶ βέβαια, στὰ νεώτερα χρόνια
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἡ ἀπόφα-
ση γιὰ ἐφαρμογὴ τῆς Κυριακῆς ὡς
ἀργίας, ἦταν προϊὸν πολύχρονων
διεργασιῶν τῆς κυβερνήσεως Κυ-
ριακούλη Μαυρομιχάλη, ποὺ ψήφι-
σε εἰδικὸ Νόμο, ὁ ὁποῖος δημοσι-
εύθηκε στὰ τέλη Δεκεμβρίου 1909
καὶ ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται τὴν
πρώτη Κυριακή τοῦ νέου χρόνου,4
Ἰανουαρίου1910,γιὰ νὰ ἑδραιωθεῖ
ἀργότερα μὲ ἀποφάσεις τῆς δημο-
κρατικῆς κυβερνήσεως τοῦ Ἐλευ-
θερίου. Βενιζέλου (1928-1932),
ἀλλὰ κι αὐτῆς ἀκόμη τῆς δικτατο-
ρικῆς,τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ (1936-
1940).

Β) Ἀπὸ θεολογικῆς
πλευρᾶς:

Οἱ Βιβλικὲς ἐπιταγὲς τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, κατὰ τὴν ἔκφραση «αὕτη
ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος·
ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν
ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 117,24) καὶ λέγεται
«Κυριακὴ» ἡ ἡμέρα αὐτή, γιατί
ἀνήκει στὸν Κύριο, τὸν Θεό μας,
καθόσον εἶναι ἡ «ἡμέρα μία», ὅπως
τὴν λέγει ἡ Γένεση στὸ πρῶτο της
κεφάλαιο, ποὺ ὁμιλεῖ γιὰ τὴν δημι-
ουργία: «καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ
φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλε-
σε νύκτα,καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ
ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία» (Γέν.
1,5).

Κατὰ τὴν τέταρτη ἐντολὴ τοῦ
Δεκαλόγου «ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ
ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ
ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ
τῷ Θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ
πᾶν ἔργον.» (Ἐξ. κ/ [20] 9-11), «φύ-
λαξαι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων

ἁγιάζειν αὐτήν, ὅν τρόπον ἐνετεί-
λατό σοι Κύριος ὁ Θεός σου»
(Δευτ. ε/ 12-14), δηλ.ἐπὶ ἕξι ἡμέρες
θὰ ἐργάζεσαι καὶ θὰ κάνεις ὅλες
τὶς ἐργασίες σου, ὅμως τὴν ἑβδό-
μη ἡμέρα θὰ διακόπτεις τὴν ἐργα-
σία σου πρὸς τιμὴν Κυρίου τοῦ
Θεοῦ σου καὶ τὴν ἡμέρα αὐτὴ δὲν
θὰ κάνεις καμιὰ βιοποριστικὴ ἐργα-
σία . Γιὰ αὐτὸ λοιπὸν τὸ λόγο εὐλό-
γησε τὴν ἕβδομη ἡμέρα καὶ τὴν ξε-
χώρισε, ὥστε νὰ εἶναι ἁγία καὶ ἱερὴ
πρὸς τιμήν Του.

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐπεσήμανε στὰ
μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του, ὅταν ἐδί-
δαξε: «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν
καὶ μαμωνᾷ» (Ματθ. ς΄ 24) δὲν μπο-
ρεῖτε δηλ. νὰ εἶσθε συγχρόνως
δοῦλοι καὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ μα-
μωνᾶ, ἐνῶ καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς
Ἰωάννης (67-70 μ.Χ.) ἀναφέρει
στὴν Ἀποκάλυψη τὸ ὄνομα Κυρια-
κή, «Ἐγενόμην, λέει, ἐν πνεύματι
ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ» (1,10), καὶ
μάλιστα νωρίτερα, ἡ Κυριακὴ
προσδιοριζόταν ὡς ἡ μία τῶν σαβ-
βάτων (Ἰω 20,1· 19· Α΄ Κο 16,2),
κατὰ τὴν ὁποία οἱ Χριστιανοὶ ἐνθυ-
μούμενοι ὅτι ὁ Χριστὸς ἀναστήθη-
κε τήν «μία τῶν Σαββάτων»
δηλ.τὴν ἑπομένη ἡμέρα,καὶ θέλον-
τας νὰ τὴν τιμήσουν, δὲν τὴν ὀνό-
μασαν ἡμέρα ἀργίας ἀλλὰ ἡμέρα
ἁγιασμοῦ, καὶ κατὰ τὴν ὁποία συγ-
κεντρώνονταν γιὰ νὰ τελέσουν τὸ
Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας
μὲ τὴν κλάσιν τοῦ ἄρτου, τὴν ἀκρό-
ασι τοῦ λόγου (Πρξ 20,7), καὶ τὸ Κυ-
ριακὸν δεῖπνον φαγεῖν (Α΄ Κο
11,20). Ἡ πράξη αὐτὴ ἔμεινε ὡς τὸ
μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας, γιὰ
πάντα, στὴν Ἐκκλησία μας. 

Ἡ Κυριακή, λοιπὸν εἶναι ἀφιερω-
μένη στὸν Κύριο, γιατί τὴν ἡμέρα
τούτη ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν καὶ
(μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ) μᾶς ἔκανε
γνωστὴ καὶ βέβαιη τὴν κοινὴ σὲ
ὅλους μας, ἀνάσταση.

Γ) Ἀπὸ κοινωνιολογικῆς
σκοπιᾶς:

Ὡς γνωστόν, στὴν ἀνθρώπινη
κοινωνία γενικά, οἱ ἡμέρες τῆς
ἑβδομάδος ἔχουν καταχωρισθεῖ ἡ
μὲν Κυριακή,ὡς ἡμέρα τῶν Ὀρθο-
δόξων,τὸ δὲ Σάββατο, ὡς ἡ ἡμέρα
τῶν Ἑβραίων καὶ τέλος ἡ Παρα-
σκευή, ὡς ἡ ἡμέρα τῶν Μουσουλ-
μάνων.

Οἱ δύο τελευταῖες κατηγορίες,
δηλ. οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ Μουσουλμά-
νοι, τηροῦν μὲ θρησκευτικὴ εὐλά-
βεια τὴν ἀργία τῆς θρησκείας
τους, ἐνῶ ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ  κα-
ταπατοῦμε συχνὰ τὴν ἀργία τῆς
Κυριακῆς, τὴν ἡμέρα δηλαδὴ τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κατὰ δὲ τὸν Μωσαϊκὸ Νόμο, κα-
θορίζεται ὡς ἀργία γιὰ τοὺς Ἑβραί-
ους - μὲ τὴν προαναφερθεῖσα τε-
τάρτη ἐντολὴ - ἡ ἡμέρα τοῦ Σαβ-
βάτου, ὡς ἡμέρα εὐγνωμοσύνης
πρὸς τὸ Θεὸ, ποὺ τοὺς ἐλευθέρω-
σε ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς Αἰγύπτου .

Ἐνῶ τέλος ἡ Παρασκευή, ὁρίζε-
ται ἀπὸ τὸν Μωάμεθ στὸ Κοράνι,
ὡς ἡμέρα προσευχῆς καὶ ἀργίας
γιὰ τοὺς μουσουλμάνους, στοὺς
ὁποίους συμπεριλαμβάνονται καὶ
οἱ ἀκραῖες σουνιτικὲς φονταμεντα-
λιστικὲς κοινωνίες τῶν Τζιχαν-
τιστῶν ΙΚΙΛ τοῦ Ἰρὰκ καὶ τοῦ Λε-
βάντε (Συρίας), τῆς Ἂλ Κάϊντα, τῶν
Ταλιμπάν τοῦ Ἀφγανιστάν, τῆς Ἂλ
Νούσρα, τῆς Μπόκο χαρὰμ , τῆς
σιιτικῆς Χεζμολὰχ τοῦ Λιβάνου
,τῆς Χαμάς τῆς Γάζας, τῆς Φατὰχ
τῆς Δυτ. Ὄχθης καὶ βέβαια, τῶν
κοσμικῶν θεοκρατικῶν σουνιτικῶν
κρατῶν τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας,
τῶν Ἐμιράτων, τοῦ Κατάρ, τοῦ
Ντουμπάϊ, τῆς Ὑεμένης, τοῦ σιιτι-
κοῦ Ἰράν κ.λ.π.

Δ) Ἀπὸ οἰκονομικῆς 
θεωρήσεως:

Ἐπιστημονικὲς ἔρευνες δεί-
χνουν ὅτι τὸ οἰκονομικὸ ἀποτέλε-
σμα ἀπὸ τὴν κυριακάτικη ἐργασία,
εἶναι πενιχρὸ ἕως ἀρνητικό, ἐκτὸς
ἀπὸ ἁλυσίδες πολυκαταστημάτων,
ποὺ ἀπευθύνονται κυρίως στοὺς
τουρίστες. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος
πού, παρὰ τὸ νόμο στὴ Γαλλία καὶ
τὰ κίνητρα στὴν Ἀγγλία καὶ στὶς
ΗΠΑ, λίγα εἶναι τὰ καταστήματα
ποὺ ἐργάζονται τὶς Κυριακές.

Ἐξάλλου σὲ καμία περίπτωση οἱ
ἐπιχειρηματικὲς αὐτὲς κινήσεις
στὴν Πατρίδα μας,δὲν ἐξασφαλί-
ζουν οἰκονομικὴ ἐπιτυχία, ἀφοῦ
εἶναι γνωστὸν ὅτι σήμερα μία κα-
θαρὰ Ἑλληνικὴ ἁλυσίδα μὲ 110 κα-
ταστήματα- ποὺ δραστηριοποιεῖται
στὸ λεκανοπέδιο τῶν Ἀθηνῶν - μὲ
ἀμετάκλητη ἀπόφασή της, ὄχι μό-
νον δὲν ἀνοίγει τὶς Κυριακὲς, ἀλλὰ
συνάμα καὶ τὸ προσωπικό της δια-
τηρεῖ καὶ δὲν ἀπολύει, ἀλλὰ καὶ τὸ
πιὸ ἐντυπωσιακὸ μάλιστα, προσ-
λαμβάνει νέο !

Δὲ σκέπτονται συνεπῶς οἱ
ἰδιοκτῆτες της, τὴν αὔξηση τῶν
κερδῶν τῆς ἐπιχείρησής τους, μέ-
σα στὸν ἀνελέητο καὶ σκληρὸ
ἀνταγωνισμὸ τῆς ἐλεύθερης
ἀγορᾶς ; 

Ἐξάλλου οἱ Χρηματοπιστωτικοὶ
Ὀργανισμοὶ καὶ οἱ Τράπεζες οὐδό-
λως συζητοῦν τὴ λειτουργία τους
κατὰ  τὶς ἡμέρες  τῶν Κυριακῶν,
γιατί λοιπόν; 

Ἂς δοῦμε λοιπόν, τί συμβαίνει
μὲ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ ( τὴ μο-
ναδικὴ  χώρα μὲ δημοκρατικοὺς
θεσμοὺς στὴν περιοχὴ  τῆς Μ. Ἀνα-
τολῆς).

Ὅταν λέμε ἀργία στὸ Ἰσραήλ,
ἐννοοῦμε ὅτι κατὰ τὸ προανα-
φερθὲν 24ωρο ἀπαγορεύονται 39
κατηγορίες δραστηριοτήτων, με-
ταξὺ τῶν ὁποίων τὸ μαγείρεμα σὲ
φωτιὰ ἢ ἡ παρασκευὴ ὁποιουδήπο-
τε φαγητοῦ μὲ ἑστία, ποὺ νὰ ἔχει
θερμοκρασία ἄνω τῶν 40 βαθμῶν
Κελσίου. 

Πρακτικὰ στὰ ξενοδοχεῖα δὲν
λειτουργοῦν κανονικὰ οἱ ἀνελ-
κυστῆρες, φαγητὸ δὲν προσφέρε-
ται παρὰ κάποιο σάντουιτς, δὲν
βρίσκει κανεὶς οὔτε φαρμακεῖο
ἀνοικτό, οὔτε περίπτερο. Ἐξ ἄλλου

ὁ ἐθνικὸς ἀερομεταφορέας  ΕL ΑL,
δὲν ἔχει πτήσεις τὸ Σάββατο. 

Ἡ ἀργία τοῦ Σαββάτου γιὰ τοὺς
Ἑβραίους εἶναι ἱερὴ καὶ οὐδείς
μπορεῖ νὰ τὴν παραβιάσει. Μέχρι
καὶ διεθνεῖς ἀθλητικὲς ἐκδηλώσεις
ἀναβάλλονται, ἢ τὸ πρόγραμμά
τους προσαρμόζεται στὴν ἑβραϊκὴ
ἀργία τοῦ Σαββάτου!

Τὸ Ἰσραήλ, ὅπως ἤδη σημειώθη-
κε, εἶναι μέλος τοῦ ΟΟΣΑ ἀπὸ τὸ
2010. Εἶναι κοινοβουλευτικὴ δημο-
κρατία, χωρὶς Σύνταγμα, ἀφοῦ οἱ
ἰσχυρότατοι θρησκευτικοὶ κύκλοι
του, ἔχουν ἐπιβάλλει τὴν ἄποψη ὅτι
δὲν χρειάζεται, ἀφοῦ ὑπάρχει ὁ
Μωσαϊκὸς Νόμος. Τὸ κατὰ κε-
φαλὴν εἰσόδημα τὸ 2011 ἦταν
29.672 $ (28η θέση παγκοσμίως).
Πρὸς σύγκριση τὸ κατὰ κεφαλὴν
ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδος τὸ 2011 ἦταν
28.610 $ (30ή θέση). Τὸ 2012 τὸ
Ἰσραὴλ εἶχε ἀνάπτυξη 3,2% καὶ τὸ
δημόσιο χρέος του, τὴν ἴδια χρο-
νιά, ἦταν 84,2%. Ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν
αὐστηρὴ τήρηση τῆς ἀργίας τοῦ
Σαββάτου

Ὁ τουρισμὸς ἀποτελεῖ μία ἀπὸ
τὶς προτεραιότητες τῆς κυβέρνη-
σης τοῦ Ἰσραήλ. Τὸ 2013 στὴ στενὴ
ἔκτασή του (20.770 τετρ. χλμ, μι-
κρότερη τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας –
24. 910 τετρ. χλμ) τὸ Ἰσραὴλ δέ-
χθηκε 3.540.000 τουρίστες καὶ προσ -
κυνητές, ποὺ ἄφησαν στὴ χώρα
11,5 δισεκατομμύρια δολλάρια.
Ἑπομένως τὸ Ἰσραὴλ ἐνδιαφέρε-
ται τουλάχιστον ὅσο καὶ ἡ Ἑλλάδα
γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν του-
ριστῶν. Ὅμως δὲν ἀνταλλάσσει τὸ
χρῆμα ἀπὸ τὸν τουρισμὸ μὲ τὴν
ἱερότητα τῆς ἡμέρας τοῦ Σαββά-
του.

Ε) Ἀπὸ νομικῆς –
συνδικαλιστικῆς 

ἑρμηνείας:
Ὑπάρχει σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ

Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας,
πολὺ  πρόσφατη (12.09.2014) μάλι-
στα , ποὺ θεωρεῖ παράνομη τὴν
κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυ-
ριακῆς,ἀφοῦ τὸ ΣτῈ ἀναγνωρίζει
πὼς γιὰ λόγους ''οἰκογενειακῆς
συνοχῆς'' καὶ ''ἐκκλησιασμοῦ'' δὲν
πρέπει νὰ καταργηθεῖ ἡ ἀργία τῶν
Κυριακῶν, ὅπως ζητοῦσαν μὲ προσ -
φυγή τους στὸ Συμβούλιο τῆς
Ἐπικρατείας οἱ σύλλογοι τῶν
ἐμποροϋπαλλήλων. Ἂς ἐλπίσουμε
βέβαια ὅτι καὶ δὲν θὰ ὑπάρξει
ἀλλαγὴ μὲ νεώτερη ἀπόφαση ἤ σὲ
εἰκαζομένη  προσφυγὴ τῆς Κυβερ-
νήσεως . 

Σημειώνεται  ὅτι στὸν κατάλογο
τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς ἀργίας τῆς
Κυριακῆς εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Συν-
δικαλιστικὴ Ὁμοσπονδία, τῆς
ὁποίας, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, εἶναι μέ-
λη ἡ ΓΣΕΕ καὶ ἡ ΑΔΕΔΥ. Συμμετέ-
χουν ἀκόμη συνδικάτα ἀπὸ ὅλες
τὶς χῶρες μέλη τῆς ΕΕ. Ἐπίσης
ὑποστηρίζει τὴ Συμμαχία, ἡ Ἐπι-
τροπὴ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπι-
σκόπων τῆς ΕΕ, ἡ Ὁμοσπονδία
τῶν Καθολικῶν Ὀργανώσεων γιὰ
τὴν Οἰκογένεια καὶ ἡ Προτεσταν-
τικὴ Ἐκκλησία τῆς Γερμανίας.

Στὸν κατάλογο τῶν μελῶν τῆς
Συμμαχίας περιλαμβάνονται ἐπί-
σης τὸ Συμβούλιο τῶν Εὐρω-
παϊκῶν Ἐκκλησιῶν, στὸ ὁποῖο συμ-
μετέχουν τὸ Οἰκουμενικὸ Πα-
τριαρχεῖο, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ
ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
Ἐπίσης ἡ μεγάλη Γαλλικὴ Ἐργα-
τικὴ Συνομοσπονδία Χριστιανῶν
Ἐργατῶν (CFTC) καὶ οἱ  συνδικαλι-
στικὲς ὀργανώσεις τῆς Γερμανίας,
τοῦ Βελγίου, τῆς Αὐστρίας, τῆς
Ἐσθονίας, τοῦ Λουξεμβούργου,
τῆς Σλοβακίας, ἀπὸ δὲ τὴν Πολω-
νία ἡ γνωστὴ «Ἀλληλεγγύη», ἀλλὰ
καὶ ἄλλες ὀργανώσεις Εὐρωπαίων
πολιτῶν.

Εἶναι ἡ πρώτη φορά ποὺ ὑπάρχει
μία τέτοια συμμαχία Ἐκκλησίας
καὶ συνδικάτων σὲ πανευρωπαϊκὸ
ἐπίπεδο.

Σὲ πρόσφατο συνέδριο  ἐπιστή-
μονες ὁμιλητὲς τόνισαν ὅτι ἡ
Εὐρώπη ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἕνα κοι-
νωνικὸ μοντέλο, ποὺ νὰ μὴ στηρί-
ζεται μόνο στὴν παραγωγὴ καὶ
στὴν κατανάλωση, ἀλλὰ ἐπίσης
στὸν ἐλεύθερο χρόνο γιὰ τὶς προ-
σωπικὲς ἐπιλογὲς τοῦ κάθε πολίτη
-ἐργαζομένου.

Μεταξὺ τῶν ὁμιλητῶν τῆς σχε-
τικῆς  διάσκεψης ,ἦταν καὶ ὁ Γερ-
μανὸς καθηγητὴς Ψυχολογίας κ.
Friedhelm Nachreiner, ὁ ὁποῖος ἐπι-
σήμανε τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Γερμα-
νικὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο μὲ
πρόσφατη ἀπόφασή του κατήργη-
σε τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων
τὴν Κυριακὴ στὴ Χώρα. 

Ἐπίσης ὁ κοινωνικὸς ἐρευνητὴς
δρ. Ζὶλ Ἔμπρεϊ παρουσίασε τὸ
ἀποτέλεσμα ἐπιστημονικῆς ἔρευ-
νας, ποὺ ἔδειξε ὅτι τὰ ἄτομα ποὺ
ἐργάζονται τὴν Κυριακή, ἐπηρεά-
ζονται ἀρνητικὰ τόσο στὸν τομέα
τῆς ὑγείας τους, ὅσο καὶ σ' αὐτὸν
τῆς ἀσφάλειας στὴν ἐργασία τους. 

Στὶς 20 Ἰουνίου 2011 ἐκπρόσω-
ποι (65) Πανευρωπαϊκῶν Ὀργανώ-
σεων πολιτῶν, συνδικάτων, τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῶν
ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν,
ποὺ ὅλοι μαζὶ ἀποτελοῦν τὴν
«Εὐρωπαϊκὴ Συμμαχία γιὰ τὴν
ἀργία τῆς Κυριακῆς» συναντήθη-
καν στὶς Βρυξέλλες, μὲ πρωτο-
βουλία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονο-
μικῆς καὶ Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς.
Στὸ τέλος τῆς συναντήσεως ὑπέ-
γραψαν ἀνακοίνωση, μὲ τὴν ὁποία
δεσμεύτηκαν νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ
τὴν διατήρηση ὡς ὑποχρεωτικῆς
τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καὶ γιὰ
ἕνα ἀνθρώπινο ὡράριο ἐργασίας. 

Τὰ μέλη τῆς Συμμαχίας στὴν
ἴδια ἀνακοίνωση ζητοῦν, ἡ Εὐρω-
παϊκὴ Νομοθεσία, ὅπως ἐπίσης καὶ
αὐτὲς τῶν κρατῶν μελῶν, νὰ σέ-
βονται τοὺς ἐργαζόμενους πολί-
τες καὶ τὴν ἰδιωτική τους ζωή, ποὺ
περιλαμβάνει καὶ τὸν ἐλεύθερο
χρόνο ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν καὶ νὰ
μοιράζονται μὲ τὰ ἄλλα μέλη τῆς
οἰκογένειάς τους. 

Κυριακή Ἀργία ἤ  Ὄχι
Τοῦ Ἀνδρέου Θ. Μάντη, Μηχ/γου – Ἠλ/γου Μηχανικοῦ Ε.Μ.Π.       L

Ὁ  Ἅ γ ι ο ς  
Κ ύ ρ ι λ λ ο ς  

Ἀ λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς

Τὴν 18ην Ἰανουαρίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ Ἁγίου Κυρίλ-
λου Πατριάρχου Ἀλεξαν-
δρείας.

Τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ.Μ.
Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους.

L
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ΠΟΛΛΑ καὶ σοβαρὰ ἦσαν τὰ γε-
γονότα ποὺ συνέβησαν στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ γενι-

κότερα ποὺ ἀντιμετώπισαν οἱ Χρι-
στιανοὶ σὲ εὐρωπαϊκὸ καὶ παγκόσμιο
ἐπίπεδο κατὰ τὸ 2014. Θὰ ἀναφερ-
θοῦν τά, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ ὑπο-
γράφοντος, πιὸ σημαντικά. Τὰ γεγο-
νότα χωρίζονται σὲ τέσσερα μέρη.
Τὸ πρῶτο περιέχει τὰ γεγο-
νότα τοῦ 2014 σὲ διαχριστια-
νικὸ ἐπίπεδο. Θὰ ἀκολουθή-
σουν: Τὸ δεύτερο, ποὺ θὰ περιλαμ-
βάνει τὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν
στοὺς χριστιανοὺς σὲ παγκόσμιο
ἐπίπεδο, τὸ τρίτο ποὺ θὰ περιέχει τὶς
διορθόδοξες σχέσεις καὶ στὸ τέταρ-
το θὰ περιγράφονται γεγονότα ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Ἐρωτήματα πρὸς τὸν Οἰκ.
Πατριάρχην καὶ αἱ θέσεις

τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας
Τὰ κυριότερα γεγονότα τοῦ 2014

σὲ διαχριστιανικὸ ἐπίπεδο ἦσαν οἱ
θεολογικοὶ διάλογοι καὶ ἡ παρουσία
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ
Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλη-
σιῶν (ΠΣΕ). Οἱ θεολογικοὶ διάλογοι
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τοὺς
ἑτεροδόξους ἔχουν περιέλθει σὲ
ἀδιέξοδο. Εἰδικότερα στὸν διάλογο
μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς ὑπῆρξαν
κινήσεις ἀπὸ τὸ Φανάρι ὑποχώρησης
σὲ θέματα Ἀρχῶν καὶ Κανόνων καὶ
προσχώρησης στὴν παπικὴ λογικὴ
στὸ θέμα τοῦ Πρωτείου, ἀλλὰ αὐτὲς
δὲν ἔγιναν δεκτὲς ἀπὸ τὰ ἄλλα Πα-
τριαρχεῖα καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες
Ἐκκλησίες.

Νεότερες πληροφορίες, ποὺ δό-
θηκαν στὸν ὑπογράφοντα ἐπὶ τῆς
εἰσήγησης τοῦ Μητροπολίτου Μεσ-
 σηνίας στὴν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρί-
ου 2014, γιὰ τὸ θέμα τῶν διαλόγων,
ἀναφέρουν ὅτι ὁ κ. Χρυσόστομος
σημείωσε ὅτι ὁ θεολογικὸς Διάλο-
γος μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς
«σκιάζεται» τόσο ἀπὸ τὴν προσηλυ-
τιστικὴ δράση τῆς Οὐνίας, ὅσο καὶ
ἀπὸ «τὴ δυσκολία κατανοήσεως, λει-
τουργίας καὶ ἐφαρμογῆς τοῦ πρω-
τείου» στὰ πλαίσια τῆς Συνοδικότη-
τας καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν δομῶν.
Στὴν ἐκφρασθεῖσα ἄποψή του τὰ μέ-
λη τῆς Ἱεραρχίας δήλωσαν ἱκανο-
ποιημένα καὶ δὲν θέλησαν νὰ διευ-
ρύνουν τὴ συζήτηση στὴν καιρο-
σκοπικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Φαναρίου
πρὸς τὸ Βατικανό, (Σημ. Βλέπε συν -
αντήσεις τοῦ Οἰκ. Πατριάρχη μὲ τὸν
Πάπα κατὰ τὸ 2014 στὴ Ρώμη, στὰ
Ἱεροσόλυμα, πάλι στὴ Ρώμη καὶ στὸ
Φανάρι) οὔτε στὶς θεολογικὰ καὶ
ἐκκλησιολογικὰ ἀπαράδεκτες περὶ
Πρωτείου ἀπόψεις τοῦ ἐκπροσώπου
τοῦ Φαναρίου καὶ συμπροέδρου τῆς
Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Δια-
λόγου Ὀρθοδόξων Ρωμαιοκαθο-
λικῶν, Μητροπολίτου Περγάμου κ.
Ἰωάννου, ὅπως ἐκφράστηκαν στὸ
Ἀμμὰν τῆς Ἰορδανίας κατὰ τὶς συνε-
δριάσεις τῆς Ὁλομέλειας τῆς ἐν
λόγῳ Ἐπιτροπῆς, ἀπὸ τὶς 15 ἕως τὶς
23 Σεπτεμβρίου 2014.

Ὁ Πάπας χρησιμοποιεῖ τὸν Οἰκου-
μενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο
στὶς δημόσιες σχέσεις του καὶ δι᾽
αὐτοῦ ἐπιχειρεῖ νὰ προωθήσει τὶς
πάγιες ἐπιδιώξεις τοῦ Βατικανοῦ σὲ
βάρος τῶν Ὀρθοδόξων, τὴν ὥρα
ποὺ ἔχει νὰ λύσει πολλὰ καὶ σοβαρὰ
ἐσωτερικὰ προβλήματα, καὶ νὰ ἀντι-
μετωπίσει τὴν Κούρια, μετὰ τὸν πό-
λεμο ποὺ στὶς 22 Δεκεμβρίου 2014
κήρυξε ἐπισήμως ἐναντίον της.

Ἐρώτημα παραμένει γιατί ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δέχεται
νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν Πάπα καὶ
νὰ προχωρεῖ σὲ ἐνέργειες πέραν
αὐτῶν τῆς φιλοφροσύνης, ὅπως ἡ
συμπροσευχὴ καὶ ἡ συνευλογία. Ἂν
θεωρεῖ ὅτι κερδίζει σὲ δημοσιότητα
κάνει λάθος. Ἐλάχιστοι ἀσχολοῦνται
μὲ τὸ θέμα. Ἂν πάλι νομίζει ὅτι ἔτσι
ἰσχυροποιεῖ τὴ θέση του μεταξὺ τῶν
Ὀρθοδόξων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ
τὶς προκαταλαμβάνει στὴ στάση
τους ἔναντι τῶν Λατίνων πλανᾶται.
Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ συμβεῖ μονο-
μερῶς. Ἂν τέλος νομίζει ὅτι μὲ τὴ
σχέση του μὲ τὸν Πάπα ἀποκτᾷ ἕνα
ἐπὶ πλέον ἐπιχείρημα, γιὰ νὰ πείσει
τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση περὶ τῆς
ἀξίας τοῦ Πατριαρχείου καὶ περὶ τοῦ
ὅτι εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον της νὰ
ἀναγνωρίσει τὴν οἰκουμενικότητά
του ἔχει ἀστοχήσει. Ἡ τουρκικὴ κυ-
βέρνηση ἔχει τὴ στρατηγική της καὶ
δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ ἐπιχειρήματα
θεσμῶν, ὅταν μάλιστα τοὺς θεωρεῖ
ἀδύναμους, ὡς πρὸς τὴν κοσμική
τους ἰσχύ. Προβαίνει σὲ κάποια
ἐνέργεια μόνο ὅταν θεωρεῖ ὅτι εἶναι
πρὸς τὸ συμφέρον της.

Διατὶ ἀπεδυναμώθη
ὁ διάλογος 

μὲ τοὺς Ἀγγλικανούς
Ἡ προοπτικὴ Θεολογικοῦ Διαλό-

γου μὲ τοὺς Ἀγγλικανοὺς ἔχει πλή-
ρως ἀποδυναμωθεῖ, κατόπιν τῆς ἀπο-
φάσεώς τους νὰ χειροτονοῦνται γυ-
ναῖκες «εἰς τὴν ἱερατικὴν καὶ χαρι-
σματικὴν ἱερωσύνην» καὶ στὴν πλή-
ρη προσχώρησή τους στὴν ἰδεολογία

τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τοῦ συγ-
κρητισμοῦ. Σημειώνεται ὅτι στὶς 17
Δεκεμβρίου 2014 οἱ Ἀγγλικανοὶ προ-
χώρησαν καὶ στὴν χειροτονία τῆς
πρώτης γυναίκας «Ἐπισκόπου» στὴν
Ἀγγλία. Πρόκειται γιὰ τὴν κυρία Λίμ-
πι Λέϊν, ἡ ὁποία ἀνέλαβε τὴν ἐπι-
σκοπὴ τοῦ Σκόκπορτ. «Ἐπισκοπίνες»
ἑτοιμάζονται καὶ γιὰ τὶς περιφέρειες

Γκλόσεστερ, Ὀξφόρδης καὶ Νιού-
καστλ. Ἑτοιμάζεται ἐπίσης τροπολο-
γία τοῦ ἰσχύοντος στὴ Μεγ. Βρετα-
νία Νόμου, ὥστε, ὅπως οἱ Ἐπίσκοποι,
ἔτσι καὶ οἱ «Ἐπισκοπίνες» νὰ μπο-
ροῦν νὰ καταλάβουν θέση στὴ
Βουλὴ τῶν Λόρδων. Ἐξάλλου ὁ
πρώην Ἐπίσκοπος Ὀξφόρδης τῆς
Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας καὶ μέλος
τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων Χάρις ὂφ
Πέντρεγκραρθ μιλώντας σ’ αὐτὴν
πρότεινε ὁ μέλλων βασιλιάς, ὅταν
ὁρκισθεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ὅρκο ποὺ θὰ
δώσει στὴ Βίβλο νὰ διαβάσει καὶ ἕνα
κομμάτι τοῦ Κορανίου, πρὸς εὐμέ-
νεια τῶν μουσουλμάνων… 

Ἀνεκόπη ἐξάλλου ὁ θεολογικὸς
Διάλογος μὲ τοὺς Παλαιοκαθολι-
κούς,κατόπιν τῆς εἰσαγωγῆς τῆς χει-
ροτονίας τῶν γυναικῶν σὲ ὁρισμέ-
νες τοπικὲς παλαιοκαθολικὲς κοινό-
τητες καὶ τῆς υἱοθέτησης τῆς μυ-
στηριακῆς διακονίας (intercommu-
nion), χωρὶς τὴν προϋποτιθέμενη
«κοινωνία ἐν τῇ πίστει».
Μὲ τοὺς Ἀντιχαλκηδονίους

Στὴν πορεία ἀξιολόγησης τῶν
ποιμαντικῶν καὶ λειτουργικῶν θε-
μάτων βρίσκεται ὁ θεολογικὸς Διά-
λογος μὲ τὶς Ἀντιχαλκηδόνιες
Ἀρχαῖες Ἀνατολικὲς Ἐκκλησίες.
Κατὰ τὸν ἀείμνηστο πρωτοπρε-
σβύτερο π. Στέφανο Ἀβραμίδη, ἐπὶ
σειρὰ ἐτῶν γραμματέα τῆς Συνο-
δικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καὶ
Διαχριστιανικῶν Σχέσεων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ἐπίση-
μος διάλογος μὲ τοὺς Ἀντιχαλκη-
δονίους παραμένει ἀνενεργὸς ἀπὸ
τὸ 1993. Καὶ ἐξηγεῖ: «Αὐτὸ ὀφείλε-
ται στὴν ἀπροθυμία τους νὰ τὸν
συνεχίσουν, ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι, ἐφό-
σον δέχθηκαν τὴν Ὀρθόδοξη
ἑρμηνεία τῆς θεολογίας τῆς Δ΄
οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸ ἑπόμε-
νο βῆμα θὰ εἶναι νὰ δεχθοῦν καὶ
αὐτὴ τὴν ἴδια τὴ Σύνοδο ὡς Οἰκου-
μενική, κάτι τὸ ὁποῖο θὰ σήμαινε
ὅτι γιὰ 1563 χρόνια ἐσφαλμένα
ἐπέμειναν στὴν ἀπόρριψη αὐτῆς».

Οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι (Ἀρμένιοι,
Κόπτες, Συροορθόδοξοι καὶ ἄλλοι),
εἶναι συμπαθεῖς στοὺς Ὀρθοδό-
ξους, γιατί παρὰ τὶς μεγάλες πιέ-
σεις ποὺ δέχθηκαν, ἀντιστάθηκαν
καὶ δὲν ὑπέκυψαν στὸν Πάπα καὶ
δὲν ἔγιναν Οὐνῖτες, ὅπως οἱ Μα-
ρωνίτες λ.χ. Εἶναι ἐπίσης συμπα-
θεῖς γιατί, γιὰ τὴν Πίστη τους, ὅπως
οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,
ὑπέστησαν διωγμοὺς καὶ γενοκτο-
νία ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ τοὺς
Ἄραβες καὶ πρόσφατα ἀπὸ τοὺς
ἰσλαμιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κρά-
τους. Ἀλλὰ ἄλλο εἶναι ἡ συμπάθεια
καὶ ἄλλο ἡ συμπροσευχή.

Μὲ τοὺς Λουθηρανούς
Δυσχερέστατοι εἶναι οἱ θεολογικοὶ

Διάλογοι μὲ τοὺς Προτεστάντες:
Λουθηρανούς, Μεταρρυθμισμένους
καὶ λοιπούς.Ἡ ἐκ μέρους τους ἀπόρ-
ριψη τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης, ἡ «χει-
ροτονία» γυναικῶν καὶ ὁμοφυλόφι-
λων ἀπὸ κάποιες προτεσταντικὲς πα-
ραφυάδες, ἡ ἀποδοχὴ τοῦ «γάμου»
τῶν ὁμοφυλόφιλων, ἡ μὲ ἄφθονα
χρήματα ἐπιχείρηση προσηλυτισμοῦ
στὴν πλάνη τους τῶν Ὀρθοδόξων
καὶ ἡ ἐπιδίωξή τους ὁ Διάλογος ἀπὸ
θεολογικὸς νὰ καταστεῖ κοινωνιο-
λογικὸς τὸν καθιστᾶ παντελῶς
ἄσκοπο. Τὸ ἄσκοπο τοῦ διαλόγου μὲ
τοὺς Προτεστάντες ἐπισήμανε καὶ ὁ
Μητροπολίτης Μεσσηνίας στὴν
Ἱεραρχία.

Ὡς συμπέρασμα τῆς ἀναφορᾶς
του στοὺς Διαλόγους ὁ κ. Χρυσό-
στομος ἀνέφερε στὴν ὁμιλία του,
στὴν Ἱεραρχία:

«Ἡ μελλοντικὴ συνέχισις ὅλων
τῶν προαναφερθέντων διμερῶν Θε-
ολογικῶν Διαλόγων δὲν ὑπηρετεῖ
πλέον οὐδὲν ἕτερον εἰ μὴ μόνον τὴν
διατήρησιν τῶν καλῶν σχέσεων καὶ
τὴν διακριτικὴν συνεργασίαν ἐπὶ θε-
μάτων οὐχὶ θεολογικῶν, ἀλλὰ κυρίως
ἐπὶ θεμάτων ἀκαδημαϊκῶν, συναντή-
σεως καὶ ἀντιμετωπίσεως κοινῶν κοι-
νωνικῶν προβλημάτων».

Παρόλα αὐτὰ ἀπαντᾷ καταφα-
τικὰ στὸ ἐρώτημα ἂν ὑπάρχει κάτι
τὸ θετικὸ ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στοὺς Θε-
ολογικοὺς Διαλόγους. Τὴν ἀπάντη-
σή του τὴ δικαιολογεῖ μὲ δύο ἐπι-
χειρήματα: α) Μὲ τὴν προσφερό-
μενη δυνατότητα καὶ διευκόλυνση
τῆς ἀκτινοβολίας τῆς ὀρθόδοξης
μαρτυρίας στὸν ὑπόλοιπο χριστια-
νικὸ κόσμο καὶ β) Μὲ τὴν ἀναθεώ-
ρηση πολλῶν ἀπὸ τὶς παραδόσεις
τῆς Δύσεως «ὑπὸ τὸ φῶς τῆς πα-
τερικῆς παραδόσεως καὶ τῆς μυ-
στηριακῆς ἐμπειρίας τῆς πρώτης

χιλιετίας, τοῦ κοινοῦ δηλαδὴ ἱστο-
ρικοῦ βίου τῆς Ἐκκλησίας». Τὰ γε-
γονότα βεβαίως δὲν δικαιολογοῦν
τὴ θετικὴ ἀπάντηση τοῦ Σεβασμιω-
τάτου. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθο-
δοξίας στοὺς θεολογικοὺς διαλό-
γους ἐπιχειρηματολογοῦν καὶ
ἐμπλέκονται σὲ ἀτέρμονες καὶ
ἄκαρπες συζητήσεις καὶ ἐκ τοῦ

ἀποτελέσματος ἀποδεικνύε-
ται ὅτι δὲν ἐπιτυγχάνουν
ὁποιαδήποτε ἐπίδραση

στοὺς ἄλλους χριστιανούς, ποὺ τὸ
2014 ἀπομακρύνθηκαν ἀκόμη πε-
ρισσότερο ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν
Εὐαγγελικὴ διδασκαλία.

Ἡ συμμετοχὴ 
εἰς τὸ Π.Σ.Ε.

Ὡς πρὸς τὴ συμμετοχὴ τῶν
Ὀρθοδόξων στὸ Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) ὁ Μη-
τροπολίτης Μεσσηνίας εἶπε στὴν
Ἱεραρχία τὰ αὐτονόητα: «Ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία ἂν καὶ ἀποτελεῖ ἕν
ἐκ τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν τοῦ ΠΣΕ
οὐδέποτε ἀπεδέχθη τὴν ἰδέαν
«ἰσότητος τῶν Ὁμολογιῶν» καὶ
τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὥς τι-
να «διομολογιακὴ προσαρμογή». Ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν θεωρεῖ,
ὅτι τὸ ΠΣΕ εἶναι, οὔτε δύναται νὰ
καταστῇ «Ἐκκλησία» ἢ «ὑπὲρ-
Ἐκκλησία», τὸ μόνον τὸ ὁποῖον
ἀναγνωρίζει εἰς αὐτὸ εἶναι ἡ δυνα-
τότης νὰ φέρῃ εἰς ἐπικοινωνίαν
τὰς διαφόρους Ὁμολογίας καὶ Πα-
ραδόσεις καὶ νὰ προωθῇ τὸν διά-
λογον μεταξὺ αὐ τῶν…». Ἡ ἀλή-
θεια εἶναι ὅτι πέραν τῆς θεωρη-
τικῆς εἰκόνας καὶ τῶν αὐτονόητων,
στὴν πράξη συμβαίνουν στὸ ΠΣΕ
πολλὰ ἀτοπήματα ἐκ μέρους τῶν
ἐκπροσώπων τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας. Ἡ ἀπόλυτη οἰκονομικὴ
κυριαρχία τῶν Προτεσταντῶν καὶ
εἰδικότερα τῶν Γερμανῶν Λουθη-
ρανῶν στὸ ΠΣΕ καὶ ἡ ἀπόλυτη πλει-
ονοψηφία στὶς ψήφους τὴν ὁποία
διαθέτουν στὰ διοικητικὰ ὄργανά
του καὶ στὸν ἀριθμὸ τῶν στελεχῶν
τῆς γραφειοκρατίας του, καθι-
στοῦν τὸν ἐν λόγῳ Ὀργανισμὸ κα-
θαρὰ προτεσταντικῆς ἀντίληψης
στὴν ὀργάνωση καὶ στὴ δράση του.
Ἐκπρόσωπος Ὀρθοδόξου τοπικῆς
Ἐκκλησίας στὸ ΠΣΕ, ποὺ ἦταν καὶ
στὸ Πουσὰν τῆς Νότιας Κορέας,
ἐκμυστηρεύθηκε στὸν ὑπογρά-
φοντα, ὅτι ἐκεῖνο ποὺ τοῦ ἔμεινε
ἦταν τὸ ταξίδι στὴ μακρινὴ αὐτὴ
χώρα, τὴν ὁποία μὲ ἄλλον τρόπο
καὶ δωρεὰν δὲν θὰ μποροῦσε νὰ
γνωρίσει…

Ἡ δομὴ καὶ ἡ λειτουργία τοῦ
ΠΣΕ ὑποχρεώνουν τοὺς περισσό-
τερους Ὀρθόδοξους, κληρικοὺς
καὶ λαϊκούς, ποὺ συμμετέχουν στὰ
ὄργανά του, νὰ προσαρμόζονται
στὴν προτεσταντικὴ λογική. Ἀκόμη
καὶ Ἀρχιερεῖς Ὀρθόδοξοι συνυπο-
γράφουν κείμενα καθαρὰ προτε-
σταντικῆς θεολογικῆς ἀντιλήψεως.
Οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ τὴ συμπεριφορὰ
τους δείχνουν ὅτι ἔχουν ἀποδεχ-
θεῖ τὸ ρόλο τῶν κομπάρσων στὸ
ΠΣΕ καὶ τοῦ ἄλλοθι γιὰ τοὺς Προ-
τεστάντες νὰ φαίνεται πρὸς τὰ ἔξω
ὡς Διαχριστιανικὸς Ὀργανισμός.
Πέντε Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος (Δρυινουπόλεως
Ἀνδρέας, Γλυφάδας Παῦλος, Κυ-
θήρων Σεραφείμ, Αἰτωλίας καὶ
Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς καὶ Γόρτυνος
Ἰερεμίας) τὸ 2014 μὲ ὑπόμνημά
τους στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἐπέκριναν
ὡς ἐκκλησιολογικὰ ἀπαράδεκτες
τὶς θέσεις τοῦ ΠΣΕ, ὅπως διατυπώ-
θηκαν στὴ Γενική του Συνέλευση,
στὸ Πουσάν.

Ἄνευ «γραμμῆς»
Εἰδικὸ πρόβλημα τῆς παρουσίας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸ
ΠΣΕ ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ
ἐκπρόσωποί της δὲν ἔχουν ποτὲ δι-
κή τους ἄποψη καὶ πάντα ἀκολου-
θοῦν χωρὶς καμία διαφοροποίηση
τὴ στάση καὶ τὴν πολιτικὴ τοῦ Φα-
ναρίου. Συνέπεια τῆς στάσεώς
τους εἶναι νὰ σχολιάζονται ἀρνη-
τικὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ὀρθοδό-
ξους καὶ φυσικὰ ἀπὸ τοὺς Προτε-
στάντες καὶ νὰ συμβάλλουν στὴν
πόλωση μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων
σὲ «ἑλληνόφωνους» καὶ «σλαβό-
φωνους». Ἐπὶ τῶν διαχριστιανικῶν
θεμάτων ἡ συνήθης τακτικὴ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οἱ ἀποφά-
σεις καὶ τὰ διάφορα κείμενα τοῦ
ΠΣΕ τίθενται στὸ συρτάρι καὶ δὲν
λαμβάνονται ἀποφάσεις ἐπὶ αὐτῶν.
Ἐπίσης ἐπ᾽ αὐτῶν ἐλάχιστη εἶναι ἡ
ἐνημέρωση κληρικῶν καὶ λαϊκῶν.

Τὸ χειρότερο εἶναι πὼς ὁρισμέ-
νες φορές, ἀκολουθώντας τὴν πο-
λιτικὴ τοῦ Φαναρίου ἐνεργοῦν
ἐνάντια στὸ Δίκαιο καὶ στὴν Ἀλή-
θεια. Στὴ 10η Γενικὴ Συνέλευση
τοῦ ΠΣΕ λ.χ., στὸ Πουσὰν τῆς Νό-
τιας Κορέας, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀντιπρο-
σωπία δὲν ἔθεσε τὸ θέμα τῆς Γε-
νοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τοῦ Πόντου ἀπὸ
τοὺς Τούρκους, κατόπιν συστάσε-
ως τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Φαναρίου,
γιὰ νὰ μὴ ἐνοχληθεῖ ἡ Κυβέρνηση
Ἐρντογκάν...

Οἱ Ἀρμένιοι
Ἀντίθετα τὸ ἔθεσαν οἱ Ἀρμένιοι,

οἱ ὁποῖοι πέτυχαν τὸ 2015, ἔτος ποὺ
συμπληρώνονται τὰ 100 χρόνια ἀπὸ
τὴν ἔναρξη τῆς Γενοκτονίας τους
ἀπὸ τὴν Τουρκία τῶν Νεοτούρκων
καὶ τοῦ Κεμάλ, νὰ λάβουν χώρα στὸ
ΠΣΕ σημαντικὲς ἐκδηλώσεις γι’
αὐτήν, στὰ πλαίσια ὅσων διοργανώ-
νονται σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κό-
σμου, φυσικὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ση-
μειώνεται ὅτι τὸ 2014, ποὺ συμπλη-
ρώθηκαν 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρ-
ξη τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων,
ἐλάχιστες ἐκδηλώσεις Μνήμης ἔγι-
ναν στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ κρατικοὺς καὶ
ἐκκλησιαστικοὺς ὀργανισμούς.
Αὐτὲς ποὺ ἔγιναν ἦσαν μὲ πρωτο-
βουλία πολιτῶν, ἐνῷ καμία δὲν διορ-
γανώθηκε στὸ ἐξωτερικό. Σημει-
ώνεται ἀκόμη πὼς καὶ οἱ Ἀρμένιοι
ἔχουν στὴν Κωνσταντινούπολη Πα-
τριαρχεῖο καὶ κοινότητα, καὶ αὐτοὶ
εἶναι ἐπίσης σὲ πολὺ δύσκολη θέση,
ἔχουν μάλιστα καὶ θύματα ἀπὸ
ἐξτρεμιστὲς Τούρκους, ἀλλὰ μπρὸς
ἀπὸ τὴν πολιτικὴ βάζουν τὴν Ἀλή-
θεια, τὴ Μνήμη καὶ τὸ Δίκαιο.

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ 2014

Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου

Ἐκ τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καὶ
Παραθρησκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Πειραιῶς ἐξεδόθη ἡ ἀκό-
λουθος ἀνακοίνωσις:

«Εἶναι φανερὸ πὼς οἱ σύγχρονοι
πολέμιοι τοῦ Χριστιανισμοῦ “ἀνα-
μασοῦν” κατὰ τρόπο δουλικὸ τὶς
ἀντιχριστιανικὲς πρακτικὲς καὶ τὰ
ἐπιχειρήματα τῶν ἀρχαίων
ἐχθρῶν της Ἐκκλησίας καὶ τῆς
χριστιανικῆς πίστεως. Τέτοιοι
ὑπῆρξαν κυρίως ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς
ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, οἱ ὁποῖοι
διακατεχόμενοι ἀπὸ ἕνα ἀπίστευ-
το ἐγωκεντρισμὸ καὶ μία πρωτο-
φανῆ ἰδεολογικὴ αὐτάρκεια,
“εἶδαν” τὸν εὔρωστο ἀνερχόμενο
Χριστιανισμὸ ὡς τὴ σοβαρότερη
ἀπειλὴ γιὰ τὴ γερασμένη ἀρχαία
εἰδωλολατρία καὶ τὴν παρηκμα-
σμένη στὰ ἑλληνιστικὰ καὶ ρω-
μαϊκὰ χρόνια φιλοσοφία. Μία ἀπὸ
τὶς κατηγορίες καὶ τοὺς χαρακτη-
ρισμοὺς ἀπὸ μέρους τῶν ἐθνικῶν
φιλοσόφων κατὰ τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ ἦταν ὅτι δῆθεν ἐμφανίστηκε
στὶς τάξεις τῶν δούλων καὶ τῶν
ἀσήμαντων ἀνθρώπων. Ὅτι καλ-
λιεργήθηκε καὶ προωθήθηκε ἀπὸ
μὴ φιλοσόφους καὶ ὡς ἐκ τούτου
ἦταν ἀνάξια πίστη γιὰ τοὺς ἀνθρώ-
πους τῆς “ἀνώτερης τάξης”. Κύρι-
οι ἐκφραστὲς αὐτῆς τῆς πρα-
κτικῆς οἱ νεοπλατωνικοὶ φιλόσο-
φοι Κέλσος καὶ Πορφύριος, ὅπως
καὶ ὁ θλιβερὸς αὐτοκράτορας Ἰου-
λιανὸς ὁ Παραβάτης (361-363).

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀνακοίνωσή
μας αὐτὴ πήραμε ἀπὸ ἕνα δημοσί-
ευμα τῆς ἐφημερίδος “Τὸ Ποντίκι”
(30-10-2014), μὲ τίτλο: “ΤΑΠΕΙΝΑ
ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ ΨΕΥΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΝΟΚΕΦΑΛΙΑΣ”, ὅπου γίνεται
παρουσίαση τῆς μετάφρασης τοῦ
βιβλίου τοῦ Νίτσε “Ὁ Ἀντίχριστος”
στὰ ἑλληνικά. Ὁ παρουσιαστὴς –
σχολιαστὴς κ. Ξενοφῶν Μπρουν-
τζάκης, ὁ ὁποῖος παραθέτει ἐν
συντομίᾳ καὶ τὸ “πνεῦμα” τοῦ γερ-
μανοῦ φιλοσόφου καὶ δίνει τὸ
στίγμα καὶ τῆς δικῆς του στάσεως
ἀπέναντι στὸν Χριστιανισμό, ἀπό-
λυτα ταυτισμένο μὲ τὸν νιτσεϊσμό. 

Ὁ Fr. Nietzsche (1844-1900),
ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀνήκει στοὺς
μεγάλους διανοητὲς τοῦ 19ου
αἰώνα, ὁ ὁποῖος διαμόρφωσε δική
του φιλοσοφικὴ σκέψη καὶ ἐπέ-
δρασε σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν σύγ-
χρονη φιλοσοφία. Ὁ ἴδιος ὑπῆρξε
συνειδητὸς ἄθεος καὶ σφοδρὸς
πολέμιος τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὄχι
ὅμως καὶ τῆς ἀρχαιοελληνικῆς
εἰδωλολατρικῆς θρησκείας, τῆς
ὁποίας ὑπῆρξε θαυμαστής καὶ ἰδι-
αίτερα τοῦ διονυσιασμοῦ. Εἶναι ὁ
πλέον κραυγαλέος κήρυκας τοῦ
“θανάτου τοῦ Θεοῦ” καὶ ὁ πλέον
μανιώδης ἀντιχριστιανὸς συγγρα-
φέας τῶν νεωτέρων χρόνων.

Ὁ ἐσωτερικὸς κόσμος
Ἕνα ἀπὸ τὰ συγγράμματά του

εἶναι καὶ “Ὁ Ἀντίχριστος”, τὸ
ὁποῖο, ὅπως προαναφέραμε, μετά-
φρασή του, παρουσιάζει ἡ παραπά-
νω ἐφημερίδα στὰ ἑλληνικά. Ὁ
σχολιαστὴς μᾶς πληροφορεῖ πὼς
“Ὁ “Ἀντίχριστος” εἶναι τὸ τελευ-
ταῖο κείμενο ποὺ ἔγραψε ὁ φιλό-
σοφος (1888) πρὶν βυθιστεῖ στὰ
σκοτάδια τῆς ἄνοιας καὶ στοὺς λα-
βύρινθους τῆς τρέλλας, ἔτσι ποὺ
νὰ μοιάζει, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα κεί-
μενα τῆς ἐποχῆς (τέλη τῆς δεκαε-
τίας τοῦ 1880), μὲ ἕνα διονυσιακὸ
ἐπίλογο στὴ συγκλονιστικὴ πνευ-
ματική του πορεία”. Εἶναι εὐνόητο
ὅτι ὁ σχολιογράφος, ἴσως χωρὶς
νὰ τὸ θέλει, δίνει τὸ στίγμα τῶν
παρορμήσεων τοῦ φιλοσόφου
συγγραφέα. Συνέγραψε, καθόλου
τυχαῖα, τὸν “Ἀντίχριστο” λίγο πρὶν
παραφρονήσει. Ποὺ σημαίνει ὅτι
εἶναι ἀποτυπωμένος σὲ αὐτὸ ὅλος
ὁ ἐσωτερικὸς κόσμος καὶ τὰ ἐσώ-
ψυχά του.

Μέσα ἀπὸ τὶς ἰδεολογικές του
παρορμήσεις ἔγραψε τὸ συγκεκρι-
μένο ἔργο ὁ Νίτσε, ἀφοῦ εἶχε “δια-
κηρύξει” πρωτύτερα τὸν “θάνατο
τοῦ Θεοῦ”. Μᾶς δίδει ἔτσι τὸ ἔναυ-
σμα νὰ ἐρευνήσουμε καὶ νὰ διαπι-
στώσουμε τὶς “ἀλήθειες” ποὺ κρύ-
βονται κάτω ἀπὸ αὐτά. Νὰ δοῦμε
καλλίτερα ποιὸς εἶναι ὁ “θεὸς” ποὺ
“πέθανε” καὶ εἶναι ὁριστικὰ
“νεκρὸς” καὶ τὸν ὁποῖο “ἐμεῖς (οἱ
εὐρωπαῖοι χριστιανοὶ) τὸν σκοτώ-
σαμε”, ὅπως “διακήρυξε” ὁ γερ-
μανὸς φιλόσοφος. Ἀφοῦ, ὅπως πα-
ρατηρεῖ ὁ π. Β. Γεωργόπουλος,
ἐπικ. Καθηγητὴς Α.Π.Θ. “ἡ ἐλευθε-
ρία τοῦ ἀνθρώπου, σύμφωνα μὲ
τὸν Νίτσε, προϋποθέτει τὸ θάνατο
τοῦ Θεοῦ” (Ἡ κριτικὴ τοῦ Νίτσε
ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ,
Ἐφημ. Ὀρθόδοξος Τύπος, 31-10-
2014). Εἶναι γεγονός, ὅπως συνεχί-
ζει ὁ π. Βασίλειος Γεωργόπουλος,
“Θεμέλιο τῆς κριτικῆς του ὑπῆρξε
ἡ λανθασμένη ἀντίληψη περὶ Χρι-
στιανισμοῦ, ποὺ εἶχε μορφώσει,
στὴν ὁποία συνέβαλε, σὺν τοῖς
ἄλλοις, ἡ αἱματηρὴ ἱστορία τῆς
Εὐρώπης, ὁ φανατισμὸς καὶ ἡ μι-
σαλλοδοξία τῶν θρησκευτικῶν πο-
λέμων, ἡ ἀπόμακρη καὶ σκληρὴ
εἰκόνα περὶ Θεοῦ, ποὺ εἶχε δομή-
σει ἡ Δυτικὴ θεολογία, Ρωμαιοκα-
θολικὴ καὶ Προτεσταντική”.
Παπισμός - Προτεσταντισμός

Τόσο ὁ Νίτσε, ὅσο καὶ ὁλόκλη-
ρη ἡ εὐρωπαϊκὴ διανόηση γνώρι-
σε καὶ γαλουχήθηκε μὲ τὸν παρα-
φθαρμένο χριστιανισμό, τὴν ἀντί-
χριστη παπικὴ καὶ προτεσταντικὴ
ἐκδοχή του. Ἕνα “χριστιανισμὸ”
ὕβρη κατὰ τοῦ αὐθεντικοῦ Χρι-
στιανισμοῦ καὶ κατὰ τοῦ ἰδίου τοῦ
Χριστοῦ. Ἀπὸ τότε ποὺ ἀποσχίστη-
κε ἡ δυτικὴ “ἐκκλησία”, ἀπὸ τὴ
Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστο-
λικὴ Ἐκκλησία, υἱοθέτησε πλῆθος
αἱρετικῶν κακοδοξιῶν καὶ μετα-
βλήθηκε σὲ ἐγκόσμιο ὑπὲρ-κρά-
τος καὶ ὁ ἐπίσκοπός της σὲ “ἀντι-
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ στὴ
γῆ”,”πρῶτος” τῆς οἰκουμένης καὶ
“φορέας καὶ διαχειριστὴς” ὅλων
τῶν ἐξουσιῶν, σφετεριστὴς τῆς
ἐξουσίας τοῦ Χριστοῦ (Ματθ.
28,18) καὶ “ἀλάθητος”, σφετε-

ριστὴς τοῦ ρόλου τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος στὴν Ἐκκλησία (Ἰωάν.
16,13). Ὁ πάπας λοιπὸν στήριξε
ὁλόκληρη τὴν κοσμική του ἐξου-
σία καὶ τὶς ἀπίστευτες αὐθαιρε-
σίες του στὴν αὐθεντία τῆς χρι-
στιανικῆς διδασκαλίας, ἀφοῦ τὶς
διαστρέβλωσε σὲ ἀπόλυτο βαθμό.
Ὁ σκοτεινὸς καὶ ἐφιαλτικὸς
εὐρωπαϊκὸς μεσαίωνας, ἡ “Ἱερὰ
Ἐξέταση”, οἱ σταυροφορίες, οἱ
θρησκευτικοὶ πόλεμοι, οἱ συστη-
ματικὲς γενοκτονίες (νύχτες Ἁγί-
ου Βαρθολομαίου, 800.000 Ὀρθο-
δόξων Σέρβων, ἐγκλήματα
Οὐνιτῶν, σύγχρονα ἐγκλήματα
στὴν Οὐκρανία), τὰ οἰκονομικὰ
σκάνδαλα, ἡ ἀποικιοκρατία, ἡ γέ-
νεση τοῦ καπιταλισμοῦ, εἶναι με-
ρικὰ ἀπὸ τὰ φρικώδη γεγονότα, τὰ
ὁποῖα κληροδότησε ὁ Παπισμός,
μαζὶ μὲ τὴν ἀπόφυσή του τὸν προ-
τεσταντισμὸ στὴν Εὐρώπη. Ἐπι-
πλέον ὁ Σχολαστικισμὸς ἀπογύ-
μνωσε τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία
ἀπὸ κάθε ἴχνος Θείας Ἀποκάλυ-
ψης καὶ ἔπλασε μία ἀνθρώπινη
ἀντίληψη γιὰ τὸ Θεό, τὸν ἄνθρω-
πο καὶ τὸν κόσμο, ἡ ὁποία ἦρθε
ἀρωγὸς νὰ στηρίξει τὴν παπικὴ
ἐξουσία καὶ νὰ ἱκανοποιήσει τὸ πε-
περασμένο ἀνθρώπινο λογικό.

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπέρριψε, ὅπως
ἦταν φυσικό, ἡ εὐρωπαϊκὴ διανόη-
ση. Οἱ ἀνόητοι Σχολαστικισμοί, οἱ
ὁποῖοι ἱκανοποιοῦσαν προσωρινὰ
(κατὰ τὸν σκοτεινὸ μεσαίωνα) τὸ
ἀνθρώπινο λογικό, δὲν ἔγιναν δε-
κτοί. Ἰδιαίτερα ἀπορρίφτηκαν οἱ
περὶ Θεοῦ μεσαιωνικὲς δοξασίες
τοῦ παπισμοῦ καὶ ἐπειδὴ δὲν
ὑπῆρχε ἴχνος τῆς Θείας Ἀποκάλυ-
ψης στὴ Δύση, γιὰ νὰ καλύψει τὰ
μεταφυσικὰ κενὰ τῶν εὐρωπαίων,
ἀπορρίφτηκε καὶ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ
ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Πάνω στὰ ἐρεί-
πια τοῦ παραχαραγμένου παπο-
προτεσταντικοῦ χριστιανισμοῦ
οἰκοδομήθηκε ὁ ἄθεος εὐρω-
παϊκὸς οὑμανισμός, ὁ ὁποῖος δια-
χώρισε πλήρως τὴ θέση του ἀπὸ
τὴ νοσηρὴ εὐρωπαϊκὴ θρησκευτι-
κότητα. Ἔτσι ὁ Νίτσε “κήρυξε”
στὰ 1882 “τὸ θάνατο τοῦ Θεοῦ”,
ἑνὸς “θεοῦ”, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκπνεύ-
σει πρὸ πολλοῦ στὴ γηραιὰ ἤπει-
ρο.

Οἱ Χριστιανοί… ἀφελεῖς
Ἀλλὰ ἡ εὐρωπαϊκὴ διανόηση

ἔφτασε καὶ σὲ ἄλλες ἀκρότητες.
Στὸν “Ἀντίχριστο” ὁ Νίτσε ἔγραψε,
ὅτι “ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ὁ ξεση-
κωμὸς κάθε ἕρποντος κατὰ τοῦ
ὑψηλοῦ…”. Ἀποκαλεῖ ἐπίσης τοὺς
χριστιανοὺς “ταπεινὰ ἀποβράσμα-
τα ψευτιᾶς καὶ στενοκεφαλιᾶς”,
φέρνοντας στὴν ἐπιφάνεια τὶς συ-
κοφαντίες τῶν ἀρχαίων ἀντιχρι-
στιανῶν φιλοσόφων. Αὐτὴ ἡ θεώ-
ρηση ἔχει τὴν ἐξήγησή της. Ἡ πα-
ποπροτεσταντικὴ θρησκοληψία
εἶχε καλλιεργηθεῖ στὰ κατώτερα
κοινωνικὰ στρώματα, στοὺς
ἀγραμμάτους, στοὺς φτωχοὺς καὶ
τοὺς χωρικούς. Αὐτοὶ ἦταν τὰ στη-
ρίγματα τοῦ πάπα καὶ τῶν ποικιλώ-
νυμων προτεσταντῶν αἱρε-
σιαρχῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἀθεϊστὲς
διανοούμενοι σύνδεσαν τὸν Χρι-
στιανισμὸ μὲ τὴν ἀσημαντότητα.
Θεώρησαν τοὺς Χριστιανοὺς ὡς
ἀφελεῖς καὶ τὸν Χριστιανισμὸ ὡς
ἀντίποδα τῆς ἐπιστήμης, τοῦ πολι-
τισμοῦ καὶ τῆς προόδου. Καὶ αὐτὸ
ἔχει τὴν ἐξήγησή του, ἂν μελετή-
σει κάποιος τὴν ἐχθρότητα τῆς πα-
πικῆς “ἐκκλησίας” κατὰ τῆς ἐπιστή-
μης καὶ τῶν ἐπιστημῶν. Φτάνει νὰ
θυμηθοῦμε τοὺς διωγμοὺς τοῦ
Γαλιλαίου. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Νίτσε
φτάνει σὲ ἀπίστευτους ἀπαξιωτι-
κοὺς χαρακτηρισμοὺς γιὰ τὸν Χρι-
στιανισμὸ καὶ τοὺς Χριστιανούς.

Θεωροῦμε ὅτι ἡ Ἁγία μας
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ Μία, Ἁγία,
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλη-
σία, ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ, ἡ Ὁποία διατηρεῖ ἀπαραχά-
ρακτη τὴν Θεία Ἀποκάλυψη καὶ
κατέχει τὴ σώζουσα χάρη καὶ ἀλή-
θεια, βρίσκεται παρασάγγες μα-
κριὰ ἀπὸ τὴ νοσηρὴ εὐρωπαϊκὴ
χριστιανοσύνη. Κι’ αὐτὸ διότι ἐκεί-
νη δὲ διέσωσε τίποτε ἀπὸ τὴν
ἁγιογραφικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ δι-
δασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας.
Πιστεύουμε ἀκράδαντα πὼς ὅ,τι
κακὸ βιώνει ὁ σύγχρονος δυτικὸς
κόσμος ὀφείλεται στὸν παραχα-
ραγμένο χριστιανισμὸ τοῦ Παπι-
σμοῦ καὶ τοῦ γνήσιου τέκνου του,
τοῦ Προτεσταντισμοῦ. Ἔχουμε τὴ
βεβαιότητα ὅτι τὰ σύγχρονα μεγά-
λα καὶ ἀνυπέρβλητα προβλήματα
τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ἀπότοκα
τοῦ παραχαραγμένου δυτικοῦ Χρι-
στιανισμοῦ.

Μακρυὰ 
ἐκ τῆς Ὀρθοδοξίας

Ὑπὸ αὐτὴ τὴν προοπτικὴ δὲν δι-
καιώνουμε σὲ καμιὰ περίπτωση
τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀντιχριστιανικὴ
διανόηση, ἀλλὰ τὴ δικαιολογοῦμε
μέχρι τὸ σημεῖο τῆς ἄγνοιας τοῦ
αὐθεντικοῦ καὶ ἀνόθευτου Χρι-
στιανισμοῦ. Τὴν ἐλέγχουμε ὅμως
γιατί δὲν ἔψαξε νὰ τὸν βρεῖ, στὴν
Ὀρθοδοξία μας. Νὰ ἀνακαλύψει
σὲ αὐτὴ τὸν ἀληθινὸ Τριαδικὸ
Θεό, τὸν Ὁποῖο μᾶς ἀποκάλυψε ὁ
σαρκωμένος Υἱός Του καὶ ὁ
Ὁποῖος δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ
τὸν εἰδωλικὸ “Θεὸ” τῆς δυτικῆς
χριστιανοσύνης, τὸν σαδιστὴ καὶ
ἄτεγκτο τιμωρὸ τῶν δικανικοῦ τύ-
που παραβάσεων, τὸ “δεκανίκι”
τῆς ἐξουσίας τῶν ἰσχυρῶν. Ὁ
Θεὸς τῆς Ὀρθοδοξίας μας εἶναι ὁ
στοργικός μας Πατέρας, ὅπως τὸν
παρουσίασε ὁ Χριστὸς στὴν περί-
φημη παραβολὴ τοῦ “ἀσώτου
υἱοῦ” (Λουκ. 15, 11-24), Θεὸς ἀπεί-
ρου ἀγαθότητας, ἀγάπης, ἐλέους,
οἰκτιρμῶν καὶ δικαιοσύνης. Νὰ
διαπιστώσουν ἐπίσης ὅτι οἱ αὐθεν-
τικοὶ Χριστιανοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας
μας, δὲν εἴμαστε “ταπεινὰ ἀποβρά-
σματα ψευτιᾶς καὶ στενοκεφα-
λιᾶς”, ἀλλὰ ἐν δυνάμει καὶ πορείᾳ
ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες
“εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώμα-
τος τοῦ Χριστοῦ” (Ἐφ. 4, 17)».

Ἀπάντησις εἰς τοὺς ὑπερμάχους τοῦ ἀθέου
καὶ πολεμίου τοῦ Χριστιανισμοῦ Νίτσε

Διευκρινίσεις ὡς πρός τό ζήτημα 
τῆς πατρικῆς οἰκίας τοῦ Γέροντος Παϊσίου

ωΣ ΑΥΤΟ ΕΤΕΘΗ ΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ κας ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΕζΝΕΠΙΔΗ (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 19-12-2014)
Τοῦ Ἀρχιμ. Ἀρσενίου Μαΐπα

ἐκεῖ ἐφοβήθησαν φόβον, οὗ 
οὐκ ἦν φόβος… (Ψαλ. 52.6)

Ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω ἐκ τῶν
προτέρων ὅτι αἰσθάνομαι ἰδιαίτερα
ἄβολα γιὰ τὸν προσωπικὸ τόνο τῆς
ἐπιστολῆς, ὡστόσο εἶμαι ὑποχρεω-
μένος ἀπὸ τὸ ἐνυπόγραφο τῆς ἐπι-
στολῆς ποὺ προηγήθηκε καὶ ἀποτέ-
λεσε τὴν αἰτία γι᾽αὐτή μου τὴν
ἀπάντηση. Ζητῶ δὲ συγγνώμη ἀπὸ
τὴν κα Ναταλία, τὴν ὁποίαν, ἄλλω-
στε, σέβομαι καὶ ἐκτιμῶ ἰδιαίτερα.  

Εἶχα κατ᾽ ἐπανάληψη δηλώσει,
τόσο στὴν ἴδια τὴν ἐπιστολογράφο
ὅσο καὶ στὴν κόρη της, Ἀντωνία
(ἀπὸ τὶς ὁποῖες, ἀσφαλῶς, θὰ τὸ
πληροφορήθηκε καὶ ἡ ἄλλη ἀδελ-
φή, Μαρία), πὼς ἀναλαμβάνω τὶς
ὅποιες εὐθύνες μου ἀποκλειστικὰ
γιὰ τὶς δικές μου πράξεις καὶ τοὺς
δικούς μου λόγους. Δὲν εἶναι,
ὡστόσο, δυνατὸ νὰ ἀναλάβω τὴν
εὐθύνη τῶν ὅσων διαδίδονται ἀπὸ
τρίτους, σὲ παρερμηνεία τῶν λεγο-
μένων μου.  

Εἶναι ἀναμφίβολα λυπηρὸ νὰ κα-
ταθέτει κανεὶς τὴν ἄποψή του χα-
ρακτηρίζοντας ἐκ προοιμίου τὸν
ἀποδέκτη τῶν λόγων του ὡς δια-
σπείροντα ψευδεῖς πληροφορίες.
Καί, μάλιστα, χωρὶς νὰ ἔχει προ-
ηγηθεῖ ἡ ἐλάχιστη διασταύρωση
καὶ τεκμηρίωση αὐτῶν τῶν ἰσχυ-
ρισμῶν.

Ὡστόσο, πέραν ὅλων αὐτῶν, τὸ
σημαντικότερο ζητούμενο στὸ ἐν
λόγῳ θέμα εἶναι ἡ ἐξ ἀρχῆς ἀπο-
δοχὴ ἐκ μέρους τῆς ἐπιστολογρά-
φου τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ πατρικὴ
οἰκία ἑνὸς ἁγίου ἀνθρώπου
ἀφενὸς μὲν δὲν πρέπει σὲ καμία
περίπτωση νὰ προβάλλεται (καὶ μά-
λιστα ὑπὸ  τοῦ στενοῦ συγγενικοῦ
κύκλου) ὡς μοναδικὸ σημεῖο προσ -
κυνηματικῆς προσέλευσης τῶν
πιστῶν ἢ σύνδεσής του μὲ ἕνα τό-
πο (σ.σ. Κόνιτσα), ἀφετέρου δὲ ὅτι
τὸ ὅλο ζήτημα δὲ συνιστᾶ ἁπλῆ
κληρονομικὴ ὑπόθεση. Μάλιστα,
εἶναι ἀπορίας ἄξιο τὸ ὅτι μέχρι σή-
μερα δὲν ἔχει ἀκόμη δημοσιοποι-
ηθεῖ τὸ περιεχόμενο τῆς διαθήκης
τῆς ἀδελφῆς τοῦ Γέροντα, Χριστί-
νας, ἡ ὁποία, μεταξὺ ἄλλων, πιθα-
νότατα νὰ ἐπέλυε μὲ τρόπο σαφῆ
καὶ ἀδιαμφισβήτητο τὸ θέμα τῆς
ἀξιοποίησης τῆς οἰκίας. Παρόλα
αὐτά, θὰ πρέπει στὸ σημεῖο αὐτὸ
νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ ζήτημα
εἶναι οὐσιαστικὰ ξεκάθαρο σὲ ὁλό-
κληρη τὴν τοπικὴ κοινωνία, καὶ
στὴν πραγματικότητα δὲν τίθεται
λόγος διευκρινίσεων.    

Ἡ ζωὴ τοῦ Γέροντα Παΐσιου συν-
δέθηκε μὲ πλῆθος τόπων. Αὐτό,
ὡστόσο, δὲ σημαίνει ὅτι κάποιος ἐξ
αὐτῶν διεκδικεῖ τὴ μοναδικότητα
ἤ, ἔστω, τὴν πρωτοκαθεδρία, ὡς
διαθέτων πλεονάζουσα ἁγιαστικὴ
χάρη ἔναντι τῶν ὑπολοίπων. Μόνο
στὸν Ἄθω, μοναστήρια, σκῆτες,
κελλιὰ καὶ καλύβες συνδέονται
ἤδη στενὰ μὲ τὸ Γέροντα. Ἀλλὰ καὶ
ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους, ἡ Ἱ. Μ. τοῦ
Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, τὸ
κελλὶ τῆς Ἁγ. Ἐπιστήμης, ἡ Ἱ. Μ.
Ἁγ.  Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴ
Σουρωτή, καὶ ἄλλα μοναστήρια
στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, συνδέονται
ἐπίσης μὲ αὐτόν. Εἰδικότερα, ὅσον
ἀφορᾶ τὴν περιοχὴ τῆς Κόνιτσας,
τέτοια χωροσημεῖα εἶναι ἤδη πολ-
λά, ὅπως ἀρκετοὶ γνωρίζουν. Καί,
πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα, ἡ πατρική του
οἰκία, τὴν ὁποία, ἀσφαλῶς, κανεὶς
δὲν ἀμφισβήτησε. Ἐνδεικτικὰ μι-
λώντας, ἀναφέρουμε ἐπίσης τὸ
ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγ. Βαρβάρας,
ὅπου ὁ Γέροντας –παιδὶ ὤν- εἶχε
τὴν πρώτη του θεοπτεία, ἡ Ἱ. Μ.
Στομίου, ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς
τοῦ Ἁγ. Νικολάου, ὅπου ὁ ἴδιος
ἐκκλησιαζόταν, τόσο ὡς λαϊκὸς
ὅσο καὶ ὡς μοναχός (ἐρχόμενος
ἀπὸ τὸ Στόμιο), τὸ κοιμητήριο τῆς
Ἄνω Κόνιτσας, στοῦ ὁποίου τὸ
ὀστεοφυλάκιο ὁ ἴδιος πολλὲς
φορὲς διανυκτέρευσε, τὸ ἰδιωτικὸ
παρεκκλήσι τοῦ Ἁγ. Νεομάρτυρος
Γεωργίου (οἰκογένειας Φλώρου –
Παπαδημούλη)  ὅπου ἐπίσης
συχνὰ διανυκτέρευε (σύμφωνα μὲ
γραπτὴ μαρτυρία τοῦ Θεοφιλέ-
στατου Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ.
Χριστοφόρου, ὁ ὁποῖος, τὴ συγκε-
κριμένη χρονικὴ περίοδο ὑπηρε-
τοῦσε στὴν Κόνιτσα ὡς καθη-
γητὴς θεολόγος, διαμένοντας
στὴν οἰκία τῶν ἰδιοκτητῶν), καθὼς
ἐπίσης καὶ ἡ οἰκία τῆς οἰκογένειας
Πατέρα.  

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ τελευταῖο, τὴν
οἰκία δηλαδὴ τῆς Καίτης Πατέρα,
ὁ Γέροντας Παΐσιος, ὅπως πολὺ
σωστὰ ἀναφέρει ἡ ἐπιστολογρά-
φος, διέμενε ἐκεῖ χάριν νοσηλεί-
ας, ὑπὸ τὴ φροντίδα τοῦ μακαρι-
στοῦ γιατροῦ τῆς Κόνιτσας, Βαν-
τέρα. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἐν λόγῳ
οἰκίας ἔγινε κατόπιν προτροπῆς
τοῦ τότε Μητροπολίτη Κονίτσης
κ. Χριστοφόρου, ὁ ὁποῖος γνώριζε
τὴ στενὴ σχέση τοῦ Γέροντα μὲ
τὴν οἰκογένεια Πατέρα. Μάλιστα,
ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας ἀποκαλοῦσε
μητέρα τὴν Ἑλένη (μητέρα τῆς
Καίτης), θεωρώντας την πνευματι-
κή του μάνα καὶ εὐεργέτιδα.  

Τὸ σημαντικότερο, ὡστόσο,
στοιχεῖο ποὺ τὸν συνδέει μὲ τὴν

ἐν λόγῳ οἰκία εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς
-κατὰ μεγάλη εὐλογία- ὁλονύ-
κτιας συνομιλίας του μὲ τοὺς Ἁγί-
ους Τρεῖς Ἱεράρχες, ὅπως γράφει
ὁ βιογράφος του, Γέρων Ἰσαὰκ
στὸ βιβλίο του (Βίος Παϊσίου τοῦ
Ἁγιορείτου, ζ´ ἔκδ., 2009, σελ. 675-
676). Ἐξίσου σημαντικὸ εἶναι τὸ
γεγονὸς ὅτι στὴν ἴδια αὐτὴν οἰκία
ὁ Γέροντας μετέφερε ἀπὸ τὴν
Κέρκυρα τὰ λείψανα τοῦ Ἁγ.
Ἀρσενίου, μετὰ τὴν ἀνακομιδή
τους, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1958
(σχετικὴ ἀναφορά, καθὼς καὶ
μνεία θαυμαστοῦ γεγονότος τὴν
πρώτη κιόλας νύχτα τῆς ἐκεῖ ἐνα-
πόθεσής  τους, διανυκτερεύοντος
καὶ τοῦ Γέροντα, γίνεται στὸν πα-
ραπάνω Βίο, σελ. 132-133). Ἐκεῖ
ἔμειναν μέχρι τὴν ἀναχώρησή του
γιὰ τὸ Σινᾶ, τὸ  1962, ὁπότε καὶ τὰ
παρέδωσε στὴν ἀδελφή του, Μα-
ρία, γιὰ νὰ μεταφερθοῦν τελικὰ
στὸ Μοναστήρι τῆς Σουρωτῆς τὸ
1970. Γνωρίζουμε, ὡστόσο, ὅτι ὁ
Γέροντας παραχώρησε στὴν οἰκο-
γένεια αὐτὴ τμήματα ἱερῶν λειψά-
νων καθὼς καὶ τεμάχιο Τιμίου Ξύ-
λου.

Ἀπὸ τὶς βιογραφίες τῶν ἀείμνη-
στων Καίτης καὶ Εὐθαλίας Πατέρα
(Ἀσκητὲς μέσα στὸν κόσμο, τόμος
Α’, σελ. 293-321, καὶ τόμος Β’,
σελ.157-171, ἀντίστοιχα), προκύ-
πτει ὅτι ὁ Γέροντας ἐπισκεπτόταν
τακτικὰ τὴν οἰκία τους. Συχνά, δέ,
καλοῦσε τὴν Εὐθαλία, τὴ Νίνα καὶ
κάποιες ἄλλες γυναῖκες τῆς γειτο-
νιᾶς, γιὰ νὰ διαβάσουν ἀπὸ κοινοῦ
τὴν Παράκληση, νὰ προσευχη-
θοῦν καὶ νὰ κουβεντιάσουν πνευ-
ματικά. Δὲν πρέπει ἀκόμη νὰ λη-
σμονοῦμε τὸ γεγονὸς ὅτι, πέραν
ὅλων τῶν ἄλλων, οἱ γυναῖκες
αὐτὲς  στήριζαν τὸ Γέροντα καὶ
οἰκονομικά, τόσο γιὰ τὶς ἀνάγκες
τῆς Μονῆς Στομίου ὅσο καὶ γιὰ τὸ
φιλανθρωπικό του ἔργο.   

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ μαρτυ-
ρία ἐνοίκου, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἔμει-
νε γιὰ ἕνα διάστημα στὴν ἴδια
οἰκία, σὲ δωμάτιο ποὺ τοῦ εἶχε πα-
ραχωρήσει ἡ Καίτη: «Δὲν ξέρω ἂν
τὸ ξέρεις!  Στὸ διπλανὸ δωμάτιο
ἀπὸ τὸ δικό μου, ἔμενε ὁ Γερο-
Παΐσιος. Ἦταν τὸ δωμάτιο τῆς
Καίτης. Πάντα, ὅταν ἐρχόταν ὁ
Παΐσιος, ἡ Καίτη τοῦ παραχω-
ροῦσε τὸ δωμάτιό της... Ὁ πατὴρ
ἐρχόταν κι ἔφευγε, ἐρχόταν κι
ἔφευγε…».

Ἡ στενὴ πνευματικὴ σχέση ποὺ
εἶχε ὁ Γέροντας, ὡς λαϊκός, μὲ
τὴν οἰκογένεια Πατέρα συνεχί-
στηκε καὶ ὅταν ἔγινε μοναχός, ἰδι-
αιτέρως δὲ κατὰ τὸ διάστημα τῆς
παραμονῆς του στὴν Ἱ. Μ. Στομί-
ου. Στὴν οἰκία αὐτὴ δὲ φιλοξενή-
θηκε ἁπλῶς λίγες μέρες, χάριν
ἀναρρώσεως, οὔτε διέμεινε ἐκεῖ
χάριν ἐργασίας, ὅπως ἰσχυρίζεται
ἡ ἐπιστολογράφος· ἦταν συχνὴ
ἐκεῖ ἡ παρουσία του, λόγῳ τῆς
στενῆς του σχέσης μὲ τὴν οἰκογέ-
νεια Πατέρα, τὴν ὁποία καὶ διατή-
ρησε μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.
Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἐπίσης καὶ
ἀπὸ δύο ἄλλα περιστατικά:  Τὸ
πρῶτο εἶναι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Γέ-
ροντα στὴν ἑτοιμοθάνατη τότε
Ἑλένη Πατέρα καὶ ἡ ὁλονύκτια
συνομιλία τους (Ἀσκητὲς μέσα
στὸν κόσμο, τ. Α´, σελ. 317). Τὸ
δεύτερο, ὅταν ὁ Γέροντας, τρία
χρόνια μετὰ τὸ θάνατο τῆς Ἑλέ-
νης, τὴν εἶδε σὲ ὅραμα νὰ ζητᾶ τὴ
βοήθειά του (Γέροντος Παϊσίου,
Λόγοι, τ. ΣΤ´, σ. 147). Τέλος, εἶναι
χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ
Γέροντας, ἔχοντας προϊδεῖ τὸ τέ-
λος του,  στὴν τελευταία του συν -
άντηση μὲ τὴν Καίτη, τῆς ζήτησε
νὰ ξαναπάει στὴ Σουρωτὴ στὶς 11
Ἰουλίου (1994), τῆς Ἁγ. Εὐφημίας.
Στὴν πραγματικότητα, τὴν κάλεσε
γιὰ νὰ ἰδωθοῦν παραμονὴ τῆς κοί-
μησής του, καὶ νὰ παρευρεθεῖ στὴν
ἐξόδιο ἀκολουθία καὶ ταφή του,
στὴν ὁποία, πλὴν τὴς Ἀδελφότητας
καὶ τοῦ ἐφημερίου, δὲν συμμε-
τεῖχε ἄλλος κανείς (Ἀσκητὲς μἐσα
στὸν κόσμο, τ. Α´, σελ. 318).

Ὅλα τὰ παραπάνω τεκμηριώ-
νουν τὴν ἰδιαίτερη σχέση τοῦ Γέ-
ροντα μὲ τὴν οἰκία Πατέρα. Ἁπλὲς
ἐπισκέψεις καὶ διανυκτερεύσεις ὁ
ἴδιος εἶχε κάνει σὲ πλῆθος ἄλλα
σπίτια (μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τῆς
οἰκογένειάς μας), χωρίς, ὡστόσο,
νὰ ἔχει σημειωθεῖ κάποιο ἰδιαίτερο
γεγονός.

Θὰ πρέπει στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ γί-
νει μία σημαντικὴ ἐπισήμανση: ὁ
Γέροντας, μετὰ τὴν κουρά του σὲ
μοναχό, ἀπέφευγε νὰ διανυκτε-
ρεύει τόσο στὸ πατρικό του σπίτι
ὅσο καὶ σὲ σπίτια ἄλλων συγγενῶν
(πλὴν μίας μόνο περίπτωσης), σὲ
ἀντίθεση μὲ τὰ ὅσα ἰσχυρίζεται ἡ
ἐπιστολογράφος. Εἶναι ἐπ᾽ αὐτοῦ
χαρακτηριστικὰ τὰ ὅσα ἀναφέρον-
ται ἀπὸ τὸ βιογράφο του στὸ κεφά-
λαιο «Ξενιτεία ἀκροτάτη» (βλ. πα-
ραπάνω Βίο, σελ. 391-397). Ἐν
πάσῃ περιπτώσει, ἡ ἐπισήμανση
αὐτὴ εἶναι ἁπλῶς διευκρινιστική,
καὶ δὲν ἀποσκοπεῖ, σὲ καμία περί-
πτωση, νὰ μειώσει τὴν ἀξία τῆς πα-
τρικῆς οἰκίας τοῦ Γέροντα. Πῶς θὰ
μποροῦσε, ἄλλωστε;

Γιὰ τὴν οἰκία αὐτή, ὡστόσο, εἶναι

ἀπαραίτητο νὰ γίνουν ἐδῶ κάποιες
διευκρινίσεις, καὶ νὰ κατατεθοῦν
ὁρισμένα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα, ἐνδε-
χομένως, ἀγνοεῖ ἡ ἐπιστολογρά-
φος. 

Ἡ ἀποβιώσασα ἀδελφὴ τοῦ Γέ-
ροντα, Χριστίνα, ἡ ὁποία γνώριζε
τὴν ἰδιαίτερη πνευματική του σχέ-
ση μὲ τὴ Μονὴ Μολυβδοσκεπά-
στου, τὴν ὁποία διατηροῦσε καὶ ἡ
ἴδια,  πρότεινε κατ᾽ ἐπανάληψη
στὸν Ἡγούμενο Θεόδωρο τὴ μετα-
βίβαση τῆς οἰκίας στὴ Μονή, συν -
αντώντας, ὅμως, πάντα τὴν ἐκ μέ-
ρους του ἄρνηση. Ὄντας ὁ ἴδιος
παρὼν σὲ αὐτὲς τὶς συνεννοήσεις,
εἶμαι σὲ θέση νὰ ἔχω ἰδίαν ἀντίλη-
ψη. Ἀντιπροτείναμε τότε στὴν
ἀδελφὴ Χριστίνα νὰ προχωρήσει,
ἐφόσον τόσο τὸ ἐπιθυμοῦσε, στὴν
παραχώρηση τῆς οἰκίας εἴτε στὴ
Μητρόπολη εἴτε στὴ Μονὴ Στομί-
ου. Ἀκόμη, ὡς ἐναλλακτικὴ λύση,
τῆς προτείναμε τὴ μετατροπή της
σὲ μιᾶς μορφῆς ἵδρυμα πρὸς τιμὴν
τοῦ Γέροντα. Ἡ τελευταία αὐτὴ
πρόταση φαίνεται νὰ τὴν ἀνέπαυσε
περισσότερο ὡς προοπτικὴ τότε,
ἀφοῦ  μᾶς παρακάλεσε νὰ ἀναλά-
βουμε τὴν προεργασία γιὰ τὴν ὑλο-
ποίησή της (ἀναλυτικὴ πρόταση,
καταστατικὸ καὶ κατάλογο ἐπιπλέ-
ον κτιρίων, μετὰ τὴν ἁγιοκατάταξή
του, ὅπως ναὸ ἀφιερωμένο στὸν
ἴδιο καὶ βοηθητικοὺς χώρους). 

Ἡ ὅλη προσπάθεια συνάντησε,
ὡστόσο, τὴν ἀντίδραση τοῦ στε-
νοῦ συγγενικοῦ κύκλου, ἡ ὁποία
τελικὰ ὑπερίσχυσε. Προφανῶς,
αὐτὸ ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ὅλα αὐτὰ ἀποδεικνύονται ἀπὸ
πλῆθος στοιχείων, ὅπως σχετικὴ
ἐπιστολή (13-12-2005) γνωστοῦ
Ἁγιορείτη Γέροντα καλύβης, ὑπο-
τακτικοῦ τοῦ Γέροντα Παΐσιου,
πρὸς τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς
Μολυβδοσκεπάστου. Τελικά, ἡ Χρι-
στίνα,  πρὶν τὴν ὁσιακὴ κοίμησή
της, καὶ προκειμένου νὰ ἀποφευ -
χθοῦν τυχὸν προστριβὲς στὸ συγ-
γενικὸ περιβάλλον, προχώρησε
στὴ σύνταξη ἰδιόχειρης διαθήκης,
στὴν ὁποία, προφανῶς, θὰ διατύ-
πωνε τὴν ὅποια σχετικὴ ἐπιθυμία
της. Ἡ διαθήκη αὐτή, ὅπως προεί-
παμε, δὲ γνωρίζουμε ἂν ἔχει δημο-
σιευτεῖ ἐπισήμως, ὡστόσο θὰ ἔπρε-
πε τουλάχιστον νὰ εἶχαν ἐνημερω-
θεῖ σχετικὰ οἱ ἀναφερόμενοι σ᾽
αὐτήν.   

Ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω, καθίστα-
ται σαφὴς ἡ παντελὴς ἀπουσία
ἀμφισβήτησης τῆς ἀξίας τῆς πα-
τρικῆς οἰκίας τοῦ Γέροντα (ὅπως,
ἄλλωστε, προαναφέραμε) ἀλλὰ καὶ
ὁποιασδήποτε διεκδίκησης ἐπ᾽
αὐτῆς, τόσο ἀπὸ τὴ Μονὴ Μολυ-
βδοσκεπάστου ὅσο καὶ ἀπὸ ἐμένα
προσωπικά. Συνεπῶς, δὲν ἔχουν
ἀντίκρισμα αἰτιάσεις ὅπως «μὴ σο-
βαρὲς διαδόσεις ποὺ προσβάλ-
λουν τὸ Γέροντα» ἤ «ἀπαράδεκτα
σχόλια καὶ περίεργες καὶ καθόλου
πνευματικὲς διεκδικήσεις», ποὺ
διατυπώνονται ἀπὸ τὴν ἐπιστολο-
γράφο. Ἂς μὲ συγχωρήσει, ἀλλὰ
ὅλα ὅσα ἀναφέρονται στὴν ἐπιστο-
λή της εἶναι ὄχι μόνον ἀνυπόστατα
ἀλλὰ καὶ ἄδικα, τὴν ὥρα ποὺ
πλῆθος μαρτυριῶν τεκμηριώνει τὸ
ἀντίθετο. Ἐπιπλέον, ἡ ἐπιμονή της
στὴν ἀνάδειξη τῆς πατρικῆς οἰκίας
τοῦ Γέροντα ὡς μόνου σημείου
οὐσιαστικῆς σύνδεσής του μὲ τὴν
Κόνιτσα, ἂν μὴ τὶ ἄλλο, ἀδικεῖ τὸν
ἴδιο τὸ Γέροντα.

Ἀγαπητὴ κυρία Ναταλία, ἐπι-
τρέψτε μου στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ
σᾶς ἐπιστήσω τὴν προσοχὴ καὶ σὲ
κάτι ἄλλο, ἐξίσου σημαντικό: στὴν
ἀνάγκη ἀποφυγῆς βεβιασμένων
ἐνεργειῶν, ὅπως ἡ τοποθέτηση -
πρὶν τὴν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξη
τοῦ Γέροντα- προσκυνηταρίου
στὴν πατρικὴ οἰκία του (ὅπου, ἀπὸ
εὐλάβεια καί, ἐνδεχομένως παρὰ
τὴ θέλησή σας, οἱ προσκυνητὲς
προσφέρουν κάτι). Προκειμένου,
λοιπόν, νὰ ἐκλείψουν οἱ ψίθυροι
καὶ οἱ σκανδαλισμοὶ ποὺ ἔχουν
ἀρχίσει νὰ ἀναφύονται ἐμπλέκον-
τάς σας, θὰ σᾶς πρότεινα τὸ ἑξῆς:
Ἐφόσον ὄντως δὲν ὑφίσταται κα-
μία ἐκ μέρους σας ἰδιοτέλεια ἢ
σκοπιμότητα,  ἂς βρεθεῖ μία λύση
ἀνάλογη μὲ ἐκείνη ποὺ ἀφορᾶ τὴν
οἰκία τοῦ Ἁγ. Νεομάρτυρος Γεωρ-
γίου στὰ Ἰωάννινα. Νὰ γίνει, δηλα-
δή, μεταβίβασή της στὴν οἰκεία
Μητρόπολη, ἡ ὁποία καὶ θὰ ἔχει
ὅλη τὴ μέριμνα γιὰ τὴ λειτουργία,
τὴ διαχείριση καὶ τὴν ἀξιοποίησή
της ἀπὸ ἄποψη ἐκκλησιαστικὴ καὶ
πνευματική, ἐνῶ παράλληλα θὰ
προχωρήσει καὶ στὴν οἰκοδόμηση
περικαλοῦς ναοῦ στὸ ὄνομα τοῦ
Γέροντα (φυσικά, μετὰ τὴν ἁγιοκα-
τάταξή του). Μὲ τὸν τρόπο αὐτό,
ἀφενὸς ἀπαλλάσσεστε διὰ μιᾶς
ἀπὸ κακόβουλα σχόλια καὶ ὑπόνοι-
ες, προσλαμβάνοντας μάλιστα ἰδι-
αίτερη τιμή, καὶ ἀφετέρου τιμᾶτε
καὶ ἀναπαύετε τὸν ἴδιο τὸ Γέροντα
καὶ τὴν ἀείμνηστη Χριστίνα. Διότι
μόνο μιὰ τέτοια ἐνέργεια συμβαδί-
ζει ἀπόλυτα μὲ τὸ δικό τους φρό-
νημα καὶ τὸ γενικότερο ἐκκλησια-
στικὸ ἦθος.

Κληρικὸς ἐκοιμήθη εἰς τὸ Ἅγιον Βῆμα
Ἀνήμερα τῆς πρώτης τοῦ ἔτους

ἄφησε τὴν τελευταίαν πνοὴν του
εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Τριάδος Κάτω Στενῆς, πρὸ
τοῦ Ὄρθρου, ὁ ἱερεὺς Γεώργιος
Τσούνης, ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ. Εἰς ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως Χαλκίδος τονίζεται ὅτι:

«Ὁ ἀείμνηστος π. Γεώργιος, γό-
νος τοῦ χωρίου Ἀμφιθέα τοῦ Δή-
μου Διρφύων-Μεσσαπίων, σπού-
δασε στὴν Ριζάρειο Ἐκκλησια-
στικὴ Σχολὴ καὶ τὴν Ἀνωτάτη
Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν,

ἔγγαμος μὲ δύο τέκνα, ἐχειροτο-
νήθη Διάκονος τὸ 2004 καὶ Πρε-
σβύτερος τὸ 2005, ἀπὸ τὸν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος
κ. Χρυσόστομο.

Διηκόνησε μὲ πιστότητα καὶ
ἀφοσίωση τὴν Ἐνορία Κάτω
Στενῆς, ἐνῷ εἶχε ἀναλάβει τοπο-
τηρητὴς Ἐφημέριος καὶ στὴν
μικρὴ Ἐνορία τῶν Καμπιῶν καί, τε-
λευταῖα καὶ τῆς Λάμαρης, ὅπως
καὶ ἐκτελοῦσε χρέη Ἡγουμενο-
συμβουλίου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανα-
γίας Μυρτιδιωτίσσης Πάλιουρα».

Εὐχαὶ ὑπὸ τοῦ Σεβ.
Κονίτσης πρὸς τὴν Π.Ο.Ε.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνου-
πόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
κ. Ἀνδρέας, ἀπέστειλε πρὸς τὸ Διοι-
κητικὸν Συμβούλιον τῆς Πανελληνί-
ου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως (Π.Ο.Ε.)
καὶ τὸν Πρόεδρόν της κ. Κων-
σταντῖνον Σαμωνᾶν τὴν ἀκόλουθον
εὐχετήριον ἐπιστολὴν διὰ τὰ Χρι-
στούγεννα:

«Τὰ Χριστούγεννα ἔχουν χαρα-
κτηρισθῆ ὡς ἡ “Μητρόπολις τῶν
Ἑορτῶν”. Καί αὐτό, διότι ἀπὸ
αὐτὴν ἔχουν τὴν ἀρχήν των ὅλαι
αἱ ἑορταί, κυρίως δὲ αἱ “Δεσποτι-
καί”, αὐταὶ δηλαδή, ποὺ ἀναφέρον-
ται εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Δεσπό-
του Χριστοῦ.

Μεγάλη ἡ ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως
τοῦ Κυρίου μας. Ἂς τὴν ζήσωμεν
μὲ ταπείνωσιν, μὲ ἁπλότητα, μὲ
τὴν συμμετοχήν μας εἰς τὰ ζωοπά-

ροχα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας:
τὴν μετάνοιαν - ἐξομολόγησιν καὶ
τὴν Θείαν Κοινωνίαν. Ἂς ἀσκήσω-
μεν δὲ ὅσον δυνάμεθα τὴν βασί-
λισσαν τῶν ἀρετῶν, τὴν ἀγάπην,
ἰδιαιτέρως εἰς τοὺς σημερινοὺς
τόσον δύσκολους καιρούς. Εἶναι
πολλοί, ὅσοι ἐπιθυμοῦν καὶ τὴν
ὑλικὴν καί τὴν πνευματικὴν συμ-
παράστασίν μας.

Χριστούγεννα, λοιπόν, μὲ τὸν
Χριστόν: μὲ τὴν Ἀγάπην καὶ τὴν
Εἰρήνην. Καὶ μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸν
ἂς πορευθοῦμε καὶ κατὰ τὸν Νέον
Ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητός Του.
Αἱ πτωχαὶ προσευχαί μου σᾶς συν -
οδεύουν.

Μετὰ πολλῆς ἐν Χριστῷ 
Γεννηθέντι ἀγάπης

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς
καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ»

Ἐπέλεξε τὴν ἀποτείχισιν
ὁ πατὴρ Εὐθύμιος

Χαραλαμπίδης
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐθύμιος

Χαραλαμπίδης, ὁ ὁποῖος εἶχε δια-
κόψει τὸ μνημόσυνον τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέ-
ου, ὅταν ὁ τελευταῖος ἀντιμετώπι-
σε τὸν «χειροτονηθέντα Ἐπίσκο-
πον» τῶν Παπικῶν ὡς Ὀρθόδοξον
(εἰς τὴν περιφέρειάν του) προσε-
χώρησεν εἰς τοὺς ἀποτειχισθέν-
τας, μετὰ τὴν ἐκδίωξίν του, ὡς λέ-
γει, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου Ἄνδρου. Ὁ π. Εὐθύ-
μιος εἰς γραπτὴν δήλωσίν του
ἀποκηρύσσει, ἀναθεματίζει καὶ
καταδικάζει τὴν παναίρεσιν τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ.
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Τιμή Ἁγίου,
μίμησις Ἁγίου

Ἅγιε Γέροντα, Πατερούλη Μᾶρ -
κε

Καθὼς πλησιάζει ἡ ὀνομαστική
του ἑορτή, δὲν μποροῦσα νὰ σὲ
ξεχάσω. Μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Μᾶρκο
Εὐγενικό, ἑορτάζεις καὶ ἐσύ, ὁ
Νέος Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός!

Γέροντα μᾶς λείπεις πολύ,
ὅμως σὲ νοιώθουμε ταυτόχρονα
καὶ πολὺ κοντά μας καὶ αὐτὸ διότι
μεσιτεύεις συνεχῶς γιὰ ἐμᾶς.
Αὐτὸ ποὺ μᾶς λείπει πιὸ πολύ,
εἶναι ἡ μεγάλη σου ἀγάπη, ἡ ἀκό-
μα πιὸ μεγάλη σου ταπείνωση καὶ
ἀκόμα ὁ ἀγώνας ποὺ ἔδινες μέσῳ
τῆς ἀγωνιστικῆς ἐφημερίδος
Ὀρθόδοξος Τύπος, ὑπὲρ τῆς γλυ-
κιᾶς μας Μάνας, τῆς Ὀρθοδο-
ξίας!

Ἀγαπημένε μας Πατέρα, δὲν
εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ σύγχρονος ὑπέρ -
οχος Ἅγιος Πορφύριος ἔλεγε ὅτι
ἄνθρωποι σὰν καὶ ἐσένα ἐμφανί-
ζονται κάθε τετρακόσια χρόνια.
Ἐπίσης δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ με-
γάλος σύγχρονος ἀντιοικουμε-
νιστὴς Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεο-
δωρόπουλος, θαυμάζοντας τὴν
θυσιαστικὴ ἀγάπη σου, ρώταγε
χαρακτηριστικά: Πατέρα Μᾶρκε
αὐτὴν τὴν λέξη (ἐννοοῦσε τὸ ὄχι)
δὲν τὴν ἔμαθες στὸ Πανεπιστή-
μιο; Αὐτὲς οἱ δύο μαρτυρίες, φα-
νερώνουν γιὰ ἐσένα πολλά…

Γέροντα, ἤσουν πραγματικὰ
ἄξιος μιμητὴς τοῦ Ἁγίου σου, ἐνῶ
δηλαδὴ οἰκονομοῦσες τόσο πολὺ
τοὺς μετανοημένους ἁμαρτω-
λούς, στὰ θέματα τῆς πίστεως
ἤσουν ἀπόλυτος. Ἔτσι λοιπὸν
ὅπως ἐσὺ μιμήθηκες τὸν Ἅγιό
σου, ἔτσι καὶ ἐμεῖς τὰ πνευματικά
σου τέκνα, ἔχουμε ΧΡΕΟΣ νὰ μι-
μηθοῦμε Ἐσένα. Νὰ γίνουμε δη-
λαδὴ ἄνθρωποι Ἅγιοι, ταπεινοί,
γεμάτοι ἀγάπη καὶ καλωσύνη καὶ
ταυτόχρονα ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, πρό-
θυμοι νὰ δώσουμε καὶ τὴν ζωή
μας ὑπὲρ τῆς παναμώμου ἡμῶν
Πίστεως.

Τελειώνοντας, Ἀγαπημένε μου
Δάσκαλε καὶ Γέροντα, σὲ θερμο-
παρακαλῶ ἱκέτευσε τὸν Χριστό
μας νὰ προστατεύσει τὴν Ὀρθο-
δοξία μας ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ
οἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ ὁδηγήσει
τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαῖο καθὼς καὶ τοὺς
ἄλλους Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκό-
πους καὶ Ἀρχιερεῖς εἰς ἐπίγνωση,
ὅτι ΜΟΝΟ στὴν Ὀρθοδοξία ὑπάρ-
χει ἡ πλήρωση τῆς ΑΛΗΘΕΙΑΣ καὶ
ΕΚΤΟΣ ἀπὸ αὐτὴν ἡ ΑΠΩΛΕΙΑ!
ΑΜΗΝ!

Ἀκόμα ἱκέτευσε καὶ γιὰ τὴν λε-
βεντογέννα Ἑλλάδα μας, τὴν Χώ-
ρα τῶν μαρτύρων καὶ τῶν ἡρώων,
ὅπως ὁ Χριστός μας, μακροθυμή-
σει καὶ προστατεύσει αὐτὴν ἀπὸ
ἄθεες, φοβερὲς κυβερνήσεις,
ἀπὸ μασωνικὲς ἐπιθέσεις, καθὼς
καὶ ἀπὸ τὴν ἰσλαμοποίηση της,
τὴν ὁποία τόσο τεχνιέντως προ-
ωθοῦν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις,
μέσῳ τῆς ἀνεγέρσεως τζαμιοῦ
στὸν Βοτανικὸ καὶ τμήματος
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴν Θεολο-
γικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης.

Γέροντα, εἴμαστε πεπεισμένοι
ὅτι ἡ εὐχή σου μᾶς συνόδευε,
μᾶς συνοδεύει καὶ θὰ μᾶς συνο-
δεύει πάντοτε. Εὔχομαι ΟΛΟΨΥ-
ΧΑ οἱ ἀγαπητοὶ συνεργάτες τῆς
ἀντιοικουμενιστικῆς ἐφημερίδος
Ὀρθόδοξος Τύπος, νὰ ἐκδώσουν
τὸ συντομότερο ἕνα βιβλίο μὲ
τὸν ἁγιασμένο Βίο σου, διότι ὁ
λαὸς τοῦ Θεοῦ τὸ περιμένει πῶς
καὶ πῶς. Ἀκόμα, εὔχομαι ἐκ βά-
θους καρδίας νὰ βρεθοῦν ἄξιοι
διάδοχοί σου, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀγαπή-
σουν τὸν Χριστό μας ὅπως καὶ
Ἐσύ, καὶ θὰ ὁμολογήσουν τὸν
Χριστό μας, ὅπως καὶ Ἐσύ! Εὐχα-
ριστοῦμε γιὰ ΟΛΑ! Τὴν εὐχή σου.

Υ.Γ. Ἅγιε Γέροντα, σὲ εὐχα-
ριστῶ γιὰ ὅλα ὅσα μὲ δίδαξες καὶ
μὲ διδάσκεις ἀπὸ τὸν Οὐρανό, γιὰ
ὅλα ὅσα μοῦ εἶπες, γιὰ ὅλα ὅσα
μοῦ ἔμαθες μικρὸ παιδάκι στὸν
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου,
Διονύσου, μὲ λίγα λόγια σὲ εὐχα-
ριστῶ, ποὺ ὑπῆρχες καὶ ὑπάρχεις!
Ἀξίωσέ μας νὰ σοῦ μοιάσουμε.
Ἀμήν!

Ἕνα πνευματικό τέκνο σου

Πρότασις 
Ἁγιορείτου Μοναχοῦ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ,

Εἶμαι τακτικὸς ἀναγνώστης τῆς
ἐφημερίδος σας, διά τῆς ὁποίας
ἐνημερώνομαι γιὰ τὰ ὅσα συμβαί-
νουν εἰς τὴν δύστυχην Πατρίδα
μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ κι εὔχομαι
ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός μας νὰ
σᾶς χαρίζη ψυχικὴν καὶ σωμα-
τικὴν ὑγείαν διά τὸ καλὸν ὅλων
μας. Παρακολουθῶ λοιπὸν τὴν
ἀπελπιστικὴν αὐτὴν κατάστασιν,
ποὺ ἐπικρατεῖ εἰς τὴν Χώραν μας
καὶ σκέπτομαι ὅτι κάτι πρέπει νὰ
γίνη, γιὰ νὰ μή, παραχωρήσει
Θεοῦ, καταστραφοῦμε ἐντελῶς.

Φρονῶ λοιπὸν πὼς θὰ πρέπη
ἐσεῖς ποὺ εἶσθε μέσα στὰ «πρά -
γματα» νὰ κάνετε μίαν μεγάλην
προσπαθείαν, πανελλήνιον, ἐν συν -
εννοήσει μὲ ὅλες τὶς Χριστιανικὲς
ὀργανώσεις, νὰ ὑποδείξητε ἀν -
θρώπους εὐσεβεῖς ὀρθοδόξους
Χριστιανούς, νὰ δημιουργήσουν
νέον κόμμα. 

Πολὺ γνωστοί μου Χριστιανοὶ
μὲ ἐρωτοῦν ποιοὺς θὰ πρέπη νὰ
ψηφίσουν στὶς μελλοντικὲς
ἐκλογὲς καὶ τοὺς ἀπαντῶ, κανένα
ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται στὴν
σημερινὴν Βουλήν. Ἀλλὰ κάποι-
ους οἱ Χριστιανοί μας θὰ πρέπη
νὰ ψηφίσουν, αὐτοὺς τοὺς κάποι-

ους Σᾶς παρακαλῶ νὰ μᾶς τοὺς
ὑποδείξητε ἐσεῖς. 

Σᾶς εὐχαριστῶ,
Σᾶς χαιρετῶ μὲ ἀγάπην Χριστοῦ

Ἱερομόναχος Χ. 
Ἅγιον Ὄρος

Αἴτημα διά πνευματικὴν
τροφὴν καὶ ἐκτός Ἀθηνῶν

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
χαίρετε ἐν Κυρίῳ καὶ Ὑγιαίνετε.

Εἶμαι ἕνα γεροντάκι, χάριτι καὶ
θελήσει τοῦ Παντοκράτορος Ἁγί-
ου Θεοῦ - τῆς Ἁγίας Τριάδος, 93
ἐτῶν, ἤτοι ἐν βαθεῖ γήρατι. 

Εἶμαι ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν συνδρο-
μητὴς (καὶ προπληρωτὴς τῆς συν-
δρομῆς μου - ἰδέστε συνημμένην
ἐτικέτα) τῆς ἐγκρίτου, τῆς ἀληθεί-
ας τοῦ Θεοῦ ἐφημερίδος σας
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», εἰς τὰ πο-
λύτιμα φύλλα τῆς ὁποίας διαβάζω
πρὸς μεγίστην μου ὠφέλειαν ὅ,τι
δημοσιεύετε ἐκεῖ καὶ ἀφ᾽ ἑνὸς
ὠφελοῦμαι καὶ χαίρω «χαρὰν με-
γάλην σφόδρα» τὴν τῆς ἀληθείας
τοῦ Θεοῦ πρὸς «νομὰς σωτηρί-
ους», ἀφ ̓ἑτέρου εὔχομαι καὶ προσ -
εύχομαι γιὰ Σᾶς νὰ ἔχετε ὑγείαν
καὶ δύναμιν νὰ συνεχίζετε τὸ θεά-
ρεστο ἔργο Σας παροχῆς πνευμα-
τικῆς τροφῆς τῆς τοῦ Κυρίου καὶ
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ πιστῶν
καρδιῶν. 

Εἰς τὸν πολύτιμον λοιπὸν «ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΟΝ ΤΥΠΟΝ» διαβάζω
συχνὰ ἐπὶ λέξει ἐντὸς πλαισίου «ΑΙ
ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ ΠΟΕ». Ἀνακοινώνετε
ἐκεῖ τὴν ἡμέραν καὶ ὥραν τῶν ὁμι-
λιῶν, τοὺς ὁμιλητάς, τὰ θέματα,
τὴν αἴθουσα, καὶ παρακαλεῖτε τὰ
μέλη τῆς ΠΟΕ καὶ τοῦ «ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» νὰ παρακολουθή-
σουν αὐτάς. Χαίρω διὰ ταῦτα πάρα
πολύ. Μάρτυς μου ὁ Θεός. 

Τυχεροὶ οἱ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ Ἀττι-
κεῖς. Ὅμως ἐμεῖς οἱ τῆς Ἐπαρχίας
τίποτε; Τὸ συλλογισθήκατε αὐτό;
Πεινᾶμε καὶ μαθαίνουμε ὅτι προσ -
φέρεται τροφὴ πολλὴ καὶ τροφὴ
καλὴ στὴν Π.Ο.Ε. κι ἐμεῖς τὴν στε-
ρούμεθα, οἱ πεινῶντες καὶ διψῶν -
τες Ὀρθόδοξον Χριστιανισμόν.
Διαβάζουμε τοὺς ὡραίους τίτλους
τῶν ὁμιλιῶν σας καί τοὺς ἐκλε-
κτοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς
ὁμιλητάς καὶ ζηλεύουμε, καὶ πι-
κραινόμεθα, καὶ λυπούμεθα καὶ
ἀδικούμεθα. 

Ἐπανερωτῶ, ἐμεῖς τίποτα; Δὲν
εἴμεθα ἐμεῖς παιδιὰ τοῦ Θεοῦ; Δὲν
αὐλιζόμεθα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον
αὐλὴν τοῦ  Χριστοῦ; Καί ἀναζη-
τοῦντες ὕδωρ ζῶν δὲν εὑρίσκομε;
Χέρσον γῆν ἄνυδρον ξηρὰν μό-
νον. Βοηθῆστε μας.

Θὰ μοῦ πῆτε ἴσως τὶς δημοσι-
εύομε τὶς ὁμιλίες στὸν «ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΟ ΤΥΠΟ». Λέγω Ναί! Ἀλλὰ ὄχι
πάντοτε καὶ ὄχι ὅλες. Πλουτίστε
τὴν Ἐφημερίδα. Ἔχετε καὶ πολύ-
τιμα βιβλία, στεῖλτε μας, ποτίστε,
φροντίστε μας, φωτίστε μας,
σῷστε μας. 

Μετὰ τιμῆς 
καὶ ἀγάπης τῆς τοῦ Χριστοῦ

Παναγιώτης Ρήγας
Συνταξιοῦχος Δάσκαλος

Καλαμάτα 

Ἔχομεν ἀνάγκην
καλῶν ποιμένων

Κύριε Διευθυντά,
Διδαχθήκαμε ὅτι, «Ἐὰν οἱ Πνευ-

ματικοί σου Πατέρες σὲ ὁδηγοῦν
σωστά, Ὀρθόδοξα, τοὺς ὀφείλεις
τυφλὴ ὑπακοὴ καὶ ἀφήνεις τὴν ψυ-
χή σου στὰ χέρια τους!

Ἐὰν ὅμως σὲ ὁδηγοῦν σὲ λάθος
δρόμους καὶ κινδυνεύεις νὰ βρε-
θεῖς ἐκτὸς Ὀρθοδοξίας, τότε ὄχι
μόνον δὲν τοὺς ὀφείλεις ὑπακοή,
ἀλλὰ ἔχεις τὸ δικαίωμα καὶ τὴν
ὑποχρέωση νὰ τοὺς κρίνεις».

Αὐτὸ δὲν εἶναι κατάκριση οὔτε
Ἱεροκατηγορία. Θὰ ἦταν κατάκρι-
ση καὶ Ἱεροκατηγορία, ἂν κρίναμε
τὴν προσωπική τους ζωή. Αὐτὴν
θὰ τὴν κρίνει ὁ Θεός! Στὰ τῆς πί-
στεως ὅμως ἔχουμε καὶ δικαίωμα
καὶ ὑποχρέωση νὰ τοὺς κρίνουμε.

Ἔκανα ὅλη αὐτὴ τὴν εἰσαγωγὴ
ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὰ γραφόμενά
σας στὸν «Ο.Τ.» ὅπου κάποιοι
«Μεγαλόσχημοι» προσπαθοῦν νὰ
«πνίξουν» τὶς θαρραλέες φωνὲς
ἐνίων Ἀρχιερέων καὶ Ἱερέων, οἱ
ὁποῖοι ὑπερασπίζονται τὰ ὅσια καὶ
Ἱερὰ τῆς Πίστεώς μας καὶ τῆς Πα-
τρίδος μας. Μά, ἐμεῖς ἔτσι τοὺς
θέλουμε τοὺς Δεσποτάδες μας
καὶ τοὺς παπάδες μας, μπροστά-
ρηδες! Λεβέντες μὲ φωνή!

Ἔτσι τοὺς γνωρίσαμε καὶ μέσα
ἀπὸ τὴν Ἱστορία.

Ὅμως, ἂν κάποιοι δὲν ἔχουν τὸ
σθένος νὰ ὑψώσουν ἀνάστημα καὶ
φωνή, ἂς μὴ ἐμποδίζουν ἢ ἐκφοβί-
ζουν τοὺς ἄλλους, ποὺ ἔχουν καὶ
σθένος καὶ φωνὴ καὶ πρὸ παντὸς
ἀγάπη γιὰ τοὺς πιστούς, νὰ μι-
λοῦν!

Στοὺς δύσκολους καιρούς,
ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ καλοὺς ποιμέ-
νες καὶ ὄχι ἀπὸ «μισθωτούς», ποὺ
«τὸ βάζουν στὰ πόδια» μπροστὰ
στὰ δύσκολα!

Ἂς προβληματισθοῦν οἱ ἴδιοι ὅτι
κάποτε θὰ λογοδοτήσουν στὸν
Θεό, στὸν Ὁποῖο ὁρκίστηκαν
Ὅρκο Ἱερὸ νὰ μὴ χαθεῖ καμία
ψυχὴ ἐξ αἰτίας τους!

Φαίνεται ὅμως πὼς δὲν τὸν ὑπο-
λογίζουν τὸν πιστό λαό, δὲν τὸν
ἀγαποῦν, γι᾽ αὐτὸ καὶ συχνὰ τὸν πι-
κραίνουν!

Ὁ πιστὸς λαὸς ὅμως τοὺς
ἀγαπᾶ καὶ προσεύχεται γι᾽ αὐτούς,

Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς φωτίζει!
Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Βέροια

τρεπτον πνευματικῶς, διότι ὅσοι
εἴμεθα μέλη τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ἀνήκομεν εἰς τὴν μεγά-
λην παράταξιν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν
Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
Τοῦτο τὸ ἔχομεν λησμονήσει καὶ
προβαίνομεν εἰς ἀνουσίους κομμα-
τικὰς ἀντιπαραθέσεις, αἱ ὁποῖαι κα-
ταστρέφουν καὶ παραδοσιακὰς φι-
λίας. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν δύο προ-
αναφερομένων Λεσχῶν μᾶς ἔχουν
ὁδηγήσει εἰς ἕνα πρωτοφανῆ δι-
χασμὸν διὰ τὸ οἰκονομικὸν μέλλον
τῆς Ἑλλάδος, ὅταν πραγματικὰ
«ἀφεντικά» εἰς αὐτὴν τὴν Χώραν
εἶναι οἱ δανεισταί της, οἱ ὁποῖοι μὲ
τὴν πολιτικήν των τὴν ἐξαθλιώ-
νουν, διὰ νὰ θέσουν ὑπὸ τὸν ἔλεγ-
χόν των τὰς πλουτοπαραγωγικὰς
πηγὰς τῆς Χώρας, νὰ μειώσουν
τὴν περιουσίαν τῆς Ἑλλάδος (ἤδη
γίνεται μὲ τὰ ἀκίνητα καὶ μὲ
ἄλλους τρόπους) καὶ νὰ κτίσουν
τὴν «νέαν Ἑλλάδα» συμφώνως
πρὸς τὰ συμφέροντά των. Τὸ ἴδιο
θὰ πράξουν καὶ μὲ τὰ ἐθνικὰ θέμα-
τα. Ἤδη βλέπομεν τὰς ἐξελίξεις
εἰς τὸ Κυπριακόν, τὸ Σκοπιανὸν καὶ
τὸ Θρακικόν. Ἐξελίξεις αἱ ὁποῖαι
ἤρχισαν ἐπὶ σημερινῆς κυβερνήσε-
ως καὶ θὰ ὁλοκληρωθοῦν μὲ τὴν
ἑπομένην (ὅποια κι ἂν εἶναι αὐτή).

Ἀπὸ τὴν προεκλογικὴν καμπάνια
ὅλων τῶν κομμάτων ἀπουσιάζουν
αἱ θέσεις διὰ τὴν Ἐκκλησίαν. Τοῦ -
το διότι τὰ κόμματα ἐξουσίας εἶναι
«ἐκκλησιομάχοι». Τὰ κόμματα τῆς
συγκυβερνήσεως προώθησαν ἐν
μέσῳ θέρους τὸν ἀντιρατσιστικόν
νόμον, μὲ τὰς γνωστὰς ἀντιδρά-
σεις Μητροπολιτῶν, λαϊ κῶν, θεο-
λόγων, Ἀκαδημαϊκῶν καὶ τὸν νό-
μον, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει τὴν ἀνα-
γνώρισιν ὅλων τῶν αἱρέσεων, τῶν
παραθρησκειῶν καὶ τῶν Ἀνατο-
λικῶν θρησκειῶν ὡς κανονικῶν
Ἐκκλησιῶν μὲ ἰδικόν των «ἱερέα»,
ραδιοφωνικὸν σταθμόν, κατασκη-
νώσεις κ.λπ., ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν
ὅτι μὲ τὴν συγκέντρωσιν τριακο-
σίων ὑπογραφῶν τὸ τοπικὸν εἰρη-
νοδικεῖον ἢ πρωτοδικεῖον θὰ τοὺς
ἀναγνωρίζη ὡς κοινότητα. Ὁ
ὑπουργὸς Παιδείας κ. Λοβέρδος
ὑπεστήριξεν ὅτι τὸ νομοσχέδιον,
τὸ ὁποῖον ἔγινε νόμος τοῦ Κρά-
τους, ἡ Κυβέρνησις τὸ ἔφερεν εἰς
τὴν Βουλὴν μὲ καθυστέρησιν
ὀγδοήκοντα ἐτῶν. Ἡ παροῦσα Κυ-
βέρνησις ὁλοκληρώνει τὸ ἔγκλη-
μα τῆς Ἰσλαμοποιήσεως τῆς Χώ-
ρας μὲ τὴν ἵδρυσιν τμήματος ἰσλα-
μικῶν σπουδῶν εἰς τὴν θεολο-
γικὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (παρὰ τὴν καθολικὴν ἀντί-
δρασιν θεολόγων, πανεπιστη-
μιακῶν, Μητροπολιτῶν, μὲ ἐξαίρε-
σιν τοὺς τέσσερις τῆς Θράκης, οἱ
ὁποῖοι ἔδωσαν τὸ πράσινον φῶς
διὰ τὴν ἵδρυσίν του). Παραλλήλως
μὲ ὑπουργὸν Παιδείας τὸν κ.
Ἀρβανιτόπουλον (ΝΔ) εἰσήχθη εἰς
ἑκατὸν πεντήκοντα σχολεῖα τῆς
Χώρας (δημοτικὰ καὶ Γυμνάσια) ἡ
διδασκαλία διὰ ἐννέα θρησκείας
(προπομπὸς διὰ νὰ γίνη τὸ μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν διαθρησκει -
ακὸν εἰς ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς ἐκπαι-
δεύσεως), ὡς κατήγγειλεν ὁ Σεβ.
Λαρίσης καὶ Τυρνάβου καὶ ἀνέδει-
ξεν εἰς κύριον βασικὸν του θέμα ὁ
«Ο.Τ.». Ὅλαι αἱ ἀποφάσεις τῆς
συγκυβερνήσεως εἶχον τὴν κάλυ-
ψιν τῆς ἐπισήμου Διοικούσης
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἔλαβεν
«ἀνταλλάγματα», κυρίως, ἐπὶ οἰκο-
νομικῶν ζητημάτων, τὰ ὁποῖα τὴν
ἀπασχολοῦν. Οὐσιαστικῶς ἐπὶ
συγκυβερνήσεως ἰσοπεδώθησαν
πολλὰ πράγματα εἰς τὸν χῶρον
τῆς Ἐκκλησίας.

Κάποιαι θετικαὶ ἀποφάσεις ὀφεί-
λονται εἴτε εἰς τὴν ἀναγνώρισιν
τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν
ἀνθρωπιστικὴν κρίσιν (καὶ μόνον),
ἐνῶ ἄλλαι, αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν τὸν
Μοναχισμὸν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὀφείλονται
εἰς τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἀρχηγοῦ
τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσε-
ως κ. Τσίπρα εἰς τὸ Ἁγιώνυμον
Ὄρος. Ὁ φόβος τῆς συγκυβερνή-
σεως ὅτι ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἀξιωμα-
τικῆς Ἀντιπολιτεύσεως θὰ ἠδύνα-
το νὰ κερδίση ψήφους ἀπὸ τὴν

ἐπίσκεψιν, ὑπεχρέωσε τὴν συγκυ-
βέρνησιν νὰ ἱκανοποιήση πολλὰ
ἀπὸ τὰ αἰτήματα τῆς Ἱερᾶς Κοινό-
τητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἡ ἑπομένη
ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν

Ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ διε-
ρωτῶνται ποία θὰ εἶναι ἡ θέσις τῆς
Ὀρθοδοξίας εἰς τὸ Κράτος, εἰς τὴν
ἐκπαίδευσιν, εἰς τὴν δικαιοσύνην, εἰς
τὰς Ἐνόπλους Δυνάμεις, εἰς τὰ Σώ-
ματα Ἀσφαλείας κ.λπ. Οἱ προβλημα-
τισμοὶ εἶναι δικαιολογημένοι, διότι
πολλοὶ πιστεύουν ὅτι, ἐὰν ἔλθη εἰς
τὴν ἐξουσίαν τὸ φερόμενον ὡς ἀρι-

στερὸν κόμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θὰ προ-
χωρήση εἰς ἀλλαγάς, αἱ ὁποῖαι συ-
ζητῶνται ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῆς διακυ-
βερνήσεως τοῦ κ. Κώστα Σημίτη,
ἀποτρέπονται (ἐξ αἰτίας μεγάλων
ἀντιδράσεων) ἐπὶ Ν.Δ. καὶ ὄχι ὅλαι ὡς
ἀποδεικνύει τὸ σύμφωνον ἐλευθέ-
ρας συμβιώσεως (καθυστερεῖ αὐτὸ
διὰ τοὺς ὁμοφυλοφίλους) καὶ ἠμπο-
ρεῖ νὰ προωθηθοῦν μὲ μίαν ἄλλην
κυβέρνησιν (ἀριστεράν). Τὰ θέματα,
τὰ ὁποῖα «τρομάζουν» εἶναι: 1ον) ἡ
διακοπὴ τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ
κλήρου 2ον) Ὁ πλήρης ἀπογαλα-
κτισμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὸ
Κράτος καὶ ὁ χωρισμὸς Κράτους -
Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπιτευχθῆ
κατὰ τὸ μεγαλύτερον μέρος μὲ τὸν
Καταστατικὸν Χάρτην τῆς Ἐκκλη-
σίας (1977) 3ον) Ἡ κατάργησις τῆς
προσευχῆς εἰς τὰ σχολεῖα, διὰ νὰ
ἐπέλθη ἐξισορρόπησις μὲ μίαν ἄλλην
ἀπόφασιν, αὐτὴν τῆς διακυβερνήσε-
ως τοῦ κ. Κώστα Καραμανλῆ, μὲ τὴν
ὁποίαν ἐξοβελίσθη ἡ ἐξομολόγησις
ἀπὸ τὰ σχολεῖα. 4ον) Ἡ ὁριστικὴ
ἀλλαγὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν, ἡ ὁποία ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ
τὴν σημερινὴν συγκυβέρνησιν καὶ
ἔχει ὑπερμάχους καὶ Σεβ. Μητροπο-
λίτας μὲ τὴν ὁριστικὴν περιθωριοποί-
ησιν τῶν θεολόγων, καθ ̓ἥν στιγμὴν
τὸ φιλελεύθερον Κράτος φροντίζει
διὰ τὴν ἀνέγερσιν - νομιμοποίησιν
τζαμιῶν καὶ τὰς ἀθρόας προσλήψεις
ἱεροδιδασκάλων. 5ον) Τὴν καῦσιν
τῶν νεκρῶν, τὴν ὁποίαν ἡ παροῦσα
κυβέρνησις δὲν ἐφαρμόζει ἐξ αἰτίας
τοῦ πολιτικοῦ κόστους. 6ον) Τὴν κα-
θιέρωσιν γάμων μεταξὺ ὁμοφυλοφί-
λων (ἀπετράπη τὴν «τελευταίαν
στιγμήν» ἀπὸ τὴν παροῦσαν Κυβέρ-
νησιν, ἡ ὁποία ἔχει ὑποσχεθῆ, ἐὰν
ἐπανεκλεγῆ, σύμφωνον συμβιώσε-
ως). 7ον) Τὴν συρρίκνωσιν τοῦ ἀριθ-
μοῦ τῶν Μητροπόλεων, ὡς εἶχεν
εἰσηγηθῆ (εἰς 48 Μητροπόλεις) εἰς
τὴν ἀρχὴν τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως
ὁ πρώην ὑπουργὸς τῶν κυβερνήσε-
ων τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Ἀλεξ. Παπαδόπου-
λος. 8ον) Τὴν ἀλλαγὴν (ἐνδεχομέ-
νως) τοῦ τρόπου λειτουργίας τῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν
Ναῶν, τῶν ἱδρυμάτων καὶ τῶν Ἱ.
Μονῶν (ὡς ἀνέγραψε τὴν 1ην
Ἰανουαρίου) ἡ ἑβδομαδιαία ἐφη-
μερὶς «Παρασκήνιον». Ὑπενθυμίζε-
ται ὅτι εἶχε κατατεθῆ, εἰς τὸ παρελ-
θόν, ἡ ἰδέα ὅπως θεσπισθῆ εἰδικὸς
φόρος, διὰ τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα τῆς
Ἐκκλησίας (ὡς συμβαίνει εἰς ἄλλας
χώρας), ὁ ὁποῖος θὰ ἐπιβαρύνη μό-
νον τοὺς πολίτας, οἱ ὁποῖοι θὰ εἶναι
ἐγγεγραμμένοι εἰς εἰδικὰ μητρῶα
ἑκάστης ἐνορίας, ἤτοι Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τοῦτο βεβαίως εἶχε διαψευσθῆ κα-
τηγορηματικῶς. 9ον) Τέλος ὑφίστα-
ται τὸ μεγάλο θέμα μὲ τὰς Νέας Χώ-

ρας, διὰ τὰς ὁποίας ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης εἶχε συμφωνήσει μὲ τὴν
ὑπουργὸν Παιδείας κ. Ἄνναν Δια-
μαντοπούλου (Διακυβέρνησις κ. Γ.
Παπανδρέου) καὶ μὲ τὸν διάδοχόν
της εἰς τὸ ὑπουργεῖον κ. Κων. Ἀρβα-
νιτόπουλον (Διακυβέρνησις τοῦ κ.
Ἀντ. Σαμαρᾶ) τὴν αὐτονόμησιν καὶ
τὴν δημιουργίαν Ἐπαρχιακῶν Ἱερῶν
Συνόδων μὲ ἰδικόν των Ἀρχιεπίσκο-
πον (κατὰ τὰ πρότυπα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κρήτης). Λέγεται ὅτι ὁ Ἀρχηγὸς
τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ.
Τσίπρας ἔχει ἀρίστας σχέσεις μὲ τὸν
Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ δὲν
ἀποκλείεται, ἐὰν ἐκλεγῆ, νὰ ἱκανο-
ποιήση τὰ αἰτήματά του, διὰ νὰ κατα-
στήση τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρ-
χεῖον «γέφυρα» μὲ τὴν ἐξωτερικὴν
πολιτικὴν τῆς Ἑλλάδος, ὡς εἶχε
συμβῆ τὴν ἐποχήν, κατὰ τὴν ὁποίαν
ἦτο ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ὁ κ. Γε-
ώργιος Παπανδρέου (ἐπὶ διακυβερ-
νήσεως τοῦ κ. Κώστα Σημίτη).

Τὸ χρέος 
τῆς Δ. Ἐκκλησίας

Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία
κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς μεγάλης
οἰκονομικῆς κρίσεως συμπορεύεται
μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἐξουσιαστὰς καὶ
κατ ̓ἐπέκτασιν καὶ μὲ τοὺς δανειστὰς
τῆς Χώρας, ὀφείλει νὰ ἐπαγρυπνῆ
καὶ νὰ συσπειρώνη τὸν πιστὸν λαόν.
Παραλλήλως ὀφείλει νὰ ἐπιστρατεύ-
ση τοὺς «φιλοαριστερούληδες» Μη-
τροπολίτας, οἱ ὁποῖοι δικαιολογοῦν
τὰ πλέον ἀπίθανα, τὰ ὁποῖα εἰση-
γοῦνται «ψευδοκουλτουριάρηδες»
πολιτικοί, καλλιτέχναι καὶ διανοούμε-
νοι, διὰ νὰ ἀποτραποῦν τὰ χειρότερα
ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Πολλοὶ λέ-
γουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἔχη
τὴν ἑτοιμότητα τὴν ὁποίαν εἶχεν ὁ
μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος κυρὸς
Σεραφείμ, ὅταν ὁ ὑπουργὸς Παιδεί-
ας (Ἀντώνιος Τρίτσης) τῆς Κυβερνή-
σεως Ἀνδρέου Παπανδέου προσεπά-
θησε νὰ ἁρπάξη τὴν μοναστηριακὴν
περιουσίαν. Τότε ἡ κοινοποίησις τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναχῶν, τῶν
Μοναζουσῶν καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ
ἐματαίωσε τὴν ἁρπαγήν.
Αἱ διαπροσωπικαὶ σχέσεις

καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα
Εἰς τὸ παρασκήνιον λέγεται ὅτι ὁ

Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἔχει
ἀρίστας σχέσεις μὲ τὸν Πρόεδρον
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀ. Τσίπραν, ὡς καὶ Συν -
οδικοὶ Μητροπολῖται. Τελευταίως
ἠκούσθη ὅτι ὁ κ. Τσίπρας ἀπέκτησε
«γεφύρας ἐπικοινωνίας» καὶ μὲ τὸν
«ἀκραῖον», ὡς τὸν χαρακτηρίζουν
ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ; ἀλλά «πατριώτην» Μη-
τροπολίτην Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
Τὰς «γεφύρας» λέγεται ὅτι «ἔκτισε»
ὁ προερχόμενος ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ,
Βουλευτής Ἰωάννης Κουρουκλὴς
(ὑποψήφιος μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ), ὁ ὁποῖος
ἦτο μὲ τὸν Σεβ. Πειραιῶς κ. Σερα-
φεὶμ συμφοιτηταὶ εἰς τὴν Νομικὴν
Σχολήν. Ἡ παρουσία τοῦ κ. Τσίπρα
εἰς τὰ Θεοφάνεια εἰς τὸν Πειραιᾶ,
μᾶλλον, εἰς τὰς προαναφερομένας
γεφύρας ὀφείλεται. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ
ἀπελευθέρωσις μιᾶς περιστερᾶς ἀπὸ
τὸν Τσίπραν, κατὰ τὴν ρῖψιν τοῦ Τιμί-
ου Σταυροῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ τό:
«Ἐν Ἰορδάνῃ Βαπτιζομένου σου Κύ-
ριε…». Ἡ ἀπελευθέρωσις μιᾶς περι-
στερᾶς ὑπὸ τοῦ κ. Τσίπρα ἐπεκρίθη
ἀπὸ πολλοὺς ἐκκλησιαστικοὺς παρά-
γοντας προσκειμένους εἰς τὸ στρα-
τόπεδον τῆς Νέας Δημοκρατίας.
Διότι, ὡς ὑπεστήριξαν, ὁ κ. Τσίπρας
ἐμφανίζεται ὡς ἄθεος, ἐνῶ ἡ περι-
στερὰ ὑποδηλώνει τὴν φανέρωσιν
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. Ἰσχυρίζονται δὲ
ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ Σεβ. Πει-
ραιῶς (ἦτο καὶ ὁ Κορωνείας) ἔπρεπε
νὰ ἀποτρέψουν μίαν τοιαύτην ἐνέρ-
γειαν ὑπὸ ἑνὸς πολιτικοῦ ἀνδρὸς μὲ
ἰσχυρὰν τὴν φήμην τοῦ ἀθέου. Ἀπε-
ναντίας παράγοντες οἱ ὁποῖοι εὑρί-
σκονται δεξιώτερα τῆς Ν.Δ. ἐνεθου-
σιάσθησαν ἀπὸ τὴν παρουσίαν τοῦ κ.
Τσίπρα εἰς τὰ Θεοφάνεια. Διὰ παρά-
δειγμα ὁ κ. Γ. Καρατζαφέρης τοῦ ΛΑ-
ΟΣ ἐξέφρασε τὴν χαράν του διὰ τὴν
προσχώρησιν τοῦ κ. Τσίπρα εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν τονίζων ὅτι εἶναι ἕτοι-
μος νὰ βαπτίση τὸ δεύτερον τέκνον
τοῦ κ. Τσίπρα, ἐφ ̓ὅσον τοῦτο τοῦ ζη-
τηθῆ.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΑΣ...

Τέτοιος λαός, τέτοιοι ἄρχοντες
δέ Μῆτρος ἀνέβηκε τά σκαλιά τοῦ
παλατιοῦ καί σέ λίγες ὧρες γίνηκε
ἀγνώριστος μέ τά χρυσοΰφαντα φο-
ρέματα καί τό ἀδαμαντοκόλλητο
στέμμα τῆς ἐξουσίας. Σωματοφύλα-
κες τόν παράστεκαν, γραφιάδες
στέκαν προσοχή καί περιμένανε νά
γράψουνε τούς καινούριους νόμους
καί τίς καινούριες διαταγές. Ἔβγα-
λε λοιπόν διαταγή ὁ νέος ἄρχοντας
πού ἔλεγε τά ἑξῆς:Ἀπό σήμερα κλεί-
νουν ὅλα τά σχολεῖα, τά γράμματα
ἀπαγορεύονται ὡς περιττά καί ἐπι-
ζήμια. Ἀμέσως νά γκρεμισθοῦν ὅλα
τά γεφύρια σ’ ὅλο τό κράτος καί οἱ
ἄνθρωποι νά περνᾶνε μέσα ἀπό τό
νερό. Ἀπαγορεύεται νά φορτώνον-
ται τά ὑποζύγια. Ὅποιος θέλει νά με-
ταφέρει πράγματα, θά τά μεταφέρει
στήν πλάτη του. Ὅσοι πεθαίνουν
στό σπίτι τους, δέν θά τούς βγάζουν
ἀπό τήν πόρτα, ἀλλά θά γκρεμίζουν
τή σκεπή καί θά τούς βγάζουν ἀπό
ἐκεῖ! Καί ἄλλα τέτοια παρόμοια διέ-
ταξε ὁ νέος ἄρχοντας καί τό σπου-
δαιότερο, ὅποιος παρουσιασθεῖ γιά
νά κάμει ὁποιοδήποτε παράπονο, νά
ἀποκεφαλίζεται ἀμέσως!

Διάβασε ὁ λαός κι οἱ προύχοντες
τίς νέες διαταγές καί μείνανε κόκ-
καλο. -Τρελλός ἄρχοντας μᾶς
βγῆκε, σκέφτονταν, μά ποιός τολ-
μοῦσε νά πάει νά κάνει παράπονο; Ἡ
φρουρά εἶχε ἐντολή νά τόν ἀποκε-
φαλίζει ἀμέσως. Ἔτσι τά πράγματα
βαδίζανε στό ἀπροχώρητο. Γκρεμί-
στηκαν τά γεφύρια, καί τά ποτάμια
πνίγανε τούς ἀνθρώπους. Δέν ἀρκεῖ
πού ἔχανε κανείς τόν ἄνθρωπό του,
τοῦ γκρέμιζαν καί τό σπίτι του. Ὁ λα-
ός ἄρχισε νά μή ὑποφέρει τήν κατά-
σταση. Κάποια λύση ἔπρεπε νά βρε-
θεῖ. Τότε οἱ προύχοντες θυμηθήκα-
νε τόν Γιάννο, τόν τσοπάνο, τόν φί-
λο τοῦ ἄρχοντα. -Μονάχα αὐτός
μπορεῖ νά πάει νά πεῖ μιά κουβέντα

στόν ἄρχοντα καί νά μᾶς σώσει,
εἴπανε καί στείλανε καί τόν φέρανε
ἀπό τό βουνό.

Παρουσιάσθηκε ὁ Γιάννος, ὁ τσο-
πάνος, στόν φίλο του τόν Μῆτρο,
τόν ἄρχοντα, γνωρίσθηκαν, μίλησαν
ἐγκάρδια μεταξύ τους καί ρώτησαν
ὁ ἕνας γιά τά νέα τοῦ ἄλλου.

-Ἐγώ, εἶπε ὁ Γιάννος, περνῶ τό
ἴδιο ὅπως πάντα. Τά ξέρεις δά τά κα-
λά τοῦ χωριοῦ. Πότε οἱ λύκοι μᾶς
τρῶνε τά πρόβατα, πότε ἡ ξηρασία,
πότε τά χιόνια, ὅλο καί κάτι βρίσκε-
ται, γιά νά μή βλέπουμε πρόσωπο
Θεοῦ. Ἐσύ πῶς τά περνᾶς;

-Ἐγώ, εἶπε ὁ Μῆτρος, εἶμαι μιά χα-
ρά. Ὅ,τι θέλω λέω κι ὅ,τι λέω γίνε-
ται. Σκέφτομαι πολλές φορές, τί
κουτοί πού εἶναι οἱ ἄνθρωποι! Θέ-
λουνε κάποιον νά τόν λένε ἀφέντη,
νά εἶναι αὐτοί δοῦλοι, νά νιώθουν
ἥσυχοι!...

-Καλά εἶναι αὐτά, τόν διακόπτει μέ
ἀφέλεια ὁ τσοπάνος, μά αὐτές οἱ
διαταγές πού ἔβγαλες εἶναι σωστό
τρελλοκομεῖο! Ὁ κόσμος βρίσκεται
σέ ἀναστάτωση...

-Ἐπειδή εἶσαι ὁ μόνος φίλος μου,
τόν διακόπτει μέ αὐστηρό ὕφος ὁ
ἄρχοντας, γιά πρώτη φορά θά γλυ-
τώσεις τό κεφάλι σου. Ἐάν ἄλλη φο-
ρά ἔλθεις γιά παράπονα, κανείς δέ
θά μπορέσει νά σέ γλυτώσει. Τί λέ-
γαμε ὅταν ἐρχόμασταν γιά τήν ἐκλο-
γή; Ἐσύ εἶχες πεῖ πώς θά ἔκανες ὅ,τι
μποροῦσες γιά τό καλό τῶν ἀνθρώ-
πων. Ἐγώ εἶχα πεῖ πώς θά ἔκανα τό
ἀντίθετο. Πώς θά ἔκανα δηλαδή ὅ,τι
μποροῦσα γιά τό κακό τῶν ἀνθρώ-
πων. Εἶναι ἔτσι ἤ δέν εἶναι; Γιατί λοι-
πόν τό μῆλο δέν χτύπησε σένα, ἀλλά
χτύπησε μένα; Αὐτό σημαίνει, ἀγα-
πητέ μου, πώς τέτοιος λαός, παρά-
νομος καί δυσσεβής, πού λέει κι ὁ
παπάς, τέτοιο ἄρχοντα θέλει. Ἄν
ἦταν ἄξιος γιά καλύτερο ἄρχοντα,
νά εἶσαι βέβαιος πώς ὁ Θεός θά

ἔφερνε τό μῆλο σέ σένα κι ὄχι σέ μέ-
να... Κι ὕστερα, γιατί ἔχουν ἀπαίτηση
νά ἔχουνε καλή διοίκηση, ἀφοῦ οἱ
ἴδιοι δέν εἶναι ἐντάξει; Μιλᾶνε γιά
γράμματα. Κι ὅμως, ποιός ἔγινε κα-
λύτερος μ’ αὐτά; Μαθαίνουνε γράμ-
ματα οἱ πονηροί καί γίνονται πονη-
ρότεροι! Παραπονιοῦνται πού σηκώ-
νουν τίς ἀποσκευές τους στήν πλά-
τη τους. Κι ὅμως καθένας τους τίπο-
τε ἄλλο δέν σκέφτεται παρά τό πῶς
νά καθήσει στό σβέρκο τοῦ ἀλλου-
νοῦ καί νά ζεῖ σέ βάρος του! Φωνά-
ζουν πού, ὅταν πεθάνει κανείς, τοῦ
γκρεμίζουν τό σπίτι του. Κι ὅμως
αὐτοί τίποτε ἄλλο δέν κάνουνε σ’
ὅλη τους τή ζωή παρά νά γκρεμίζουν
τήν τιμή, τήν γαλήνη, τήν ἐργασία,
τή ζωή, ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου! Ὅπως
βλέπεις λοιπόν, ἀγαπητέ μου, ἐγώ
εἶμαι ἄρχοντας ἀπολύτως στά μέτρα
τους. Γι’ αὐτό νά μή μιλάει κανείς.
Ὅ,τι ἄξιζαν, αὐτό βρῆκαν. Πήγαινε,
λοιπόν, καί σύ στά γίδια σου κι ἄσε
καί μένα στά δικά μου. Γιδοπρόβατα
ἐσύ, γιδολαό ἐγώ...

*   *   *
Ἡ ἱστορία, ὅπως βλέπετε, ἀγαπη-

τοί ἀναγνῶστες, εἶναι πολύ ἁπλή.
Χρειάζεται ἄραγε σχόλιο; Ἄς φρον-
τίσουμε ὅλοι νά γίνουμε ἄξιοι καλύ-
τερων ἀρχόντων, καλύτερων νόμων,
καλύτερης πολιτείας, ἄρα καί καλύ-
τερης ζωῆς. Καί τότε αὐτά μόνα
τους θά ἔλθουν. Τό Εὐαγγέλιο εἶναι
ἡ μόνη σωτηρία καί γιά τό ἄτομο καί
γιά τό σύνολο. Σ’ ἕνα χριστιανικά ξυ-
πνημένο λαό εἶναι ἀδύνατο νά στα-
θοῦν ἄρχοντες διεφθαρμένοι, ἄθε-
οι, φαταούληδες, μασόνοι. Γι’ αὐτό
πρέπει νά ξυπνήσει ὁ λαός».

(Ἀπό τό βιβλίον «ΜΑΥΡΟΙ ΚΑΙ
ΑΣΠΡΟΙ», Ν. Ψαρουδάκη)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ ἅλωσις ὑπὸ τοῦ Ἰσλάμ, τὰ αἴτια καὶ ἡ ἐπικινδυνότης του

ΗΓΑΛΛΙΑ προσφάτως αἱματο-
κυλίσθη. Ἰσλαμισταί, ὀπαδοὶ
τοῦ ἱεροῦ πολέμου, ἐδολο-

φόνησαν συνεργάτας σατυρικοῦ
περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖον εἶχε δημοσι-
εύσει ἀπαξιωτικὰ σκίτσα διὰ τὸν
Μωάμεθ. Τὸ γεγονὸς συγκλονιστι-
κόν. Προεκάλεσε τὴν κατακραυγὴν
λαῶν, πολιτικῶν, διανοουμένων,
δημάρχων, ἐκπροσώπων θρη-
σκειῶν καὶ τοῦ Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων
(διὰ τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου εἰς αὐτό). Ὁ
πολιτισμὸς τοῦ «σκότους» ἐναν-
τίον τοῦ «φωτός». Τὸ Ἰσλὰμ ἐναν-
τίον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ
καὶ τῆς «καρδίας» του, τὴν Γαλλίαν,
χώραν τοῦ διαφωτισμοῦ καὶ ἕδραν
τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τοῦ
μεικτοῦ τεκτονισμοῦ (ἀποδέχεται
καὶ γυναῖκας). Ὅλοι οἱ πολιτισμένοι
ἡγέται καὶ λαοὶ ἐξεπλάγησαν μὲ τὴν
τρομοκρατικὴν ἐνέργειαν εἰς τοὺς
διδύμους πύργους τῆς Ἀμερικῆς.
Τότε ὅλαι αἱ πολιτικαὶ ἡγεσίαι συνε-
στρατεύθησαν μὲ τὴν Ἀμερικὴν εἰς
τὴν λῆψιν σκληρῶν ἀντιτρομοκρα-
τικῶν μέτρων, τὰ ὁποῖα παρεβίαζον
καὶ παραβιάζουν τὰ ἀτομικὰ δικαιώ-
ματα ὅλων σχεδὸν τῶν πολιτῶν. Τὸ
σύνθημα τότε ἦτο: «Εἴμεθα ὅλοι
Ἀμερικανοί». Σήμερον οἱ πολιτικοὶ
ἡγέται ἔσπευσαν εἰς τὴν Γαλλίαν,
διὰ νὰ συμμετάσχουν εἰς διαδήλω-
σιν ἑκατομμυρίων (σχεδὸν τεσσά-
ρων) Γάλλων πολιτῶν καὶ νὰ κατα-
δικάσουν: α) τὴν τρομοκρατικὴν
πρᾶξιν τῶν Ἰσλαμιστῶν - Τζιχαν-
τιστῶν καὶ β) τὰς ἐνδεχομένας
ἀντιδράσεις ἐναντίον τοῦ Ἰσλὰμ
(Ἰσλαμοφοβία). Σήμερον μετὰ τὴν
δολοφονικὴν τρομοκρατικὴν ἐνέρ-
γειαν συνεκεντρώθησαν οἱ ὑπουρ-
γοὶ Ἐσωτερικῶν καὶ Ἀσφαλείας τῶν
Εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν, μὲ τὴν συμ-
μετοχὴν τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουρ-
γοῦ Δικαιοσύνης διὰ τὴν λῆψιν μέ-
τρων. Εἰς πρώτην φάσιν θὰ ἐλέγ-
χωνται εἰς εὐρωπαϊκὸν καὶ ἀμερικα-
νικὸν ἐπίπεδον οἱ ἐπιβάται τῶν
ἀεροπορικῶν κι ἄλλων μέσων μετα-
φορᾶς ἐπιβατῶν. Ἀργότερον, ὡς
ἀνεκοινώθη, θὰ ληφθοῦν κι ἄλλα
μέτρα.

ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ εἰς τὴν Γαλ-
λίαν ἦτο σχεδὸν ἀναμενόμενον.

Ὄχι μόνον διὰ τὴν σάτυραν ἐναν-
τίον τοῦ Μωάμεθ. Τὸ Ἰσλὰμ δὲν
συγχωρεῖ ἐξευτελιστικὰ διὰ τὸν
«Θεόν» του δημοσιεύματα. Εἰς ἀντί-
θεσιν μὲ τοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
ἀποδέχονται μὲ ἁπλὰς διαμαρτυ-
ρίας ὅσα χλευαστικά, σεξιστικὰ καὶ
ἀνιστόρητα δημοσιεύονται, πάντοτε
παραμονὰς μεγάλων ἑορτῶν διὰ
τὸν Χριστόν, τὴν Παναγίαν, καὶ τοὺς
Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ
Ἰσλὰμ ἀπαντᾶ μὲ αἷμα, τρομοκρα-
τίαν, ἀντίποινα. Ὁ Χριστιανικὸς κό-
σμος προσπερνᾶ τὰ πάντα. Τὸ αἱμα-
τοκύλισμα εἰς τὴν Γαλλίαν ἦτο ἀνα-
μενόμενον καὶ διὰ ἄλλους λόγους:
Ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ Εὐρώπη ἐβομβάρ-
δισαν, κατέστρεψαν, ἐδολοφόνη-
σαν, «ξεσπίτωσαν» τοὺς κατοίκους
τοῦ Ἰράκ, τῆς Συρίας, τῆς Λιβύης
κ.λπ. ἐν ὀνόματι τῶν γεωπολιτικῶν -
ἐνεργειακῶν συμφερόντων των ἢ
ἐν ὀνόματι ἀναποδείκτων ἀπειλῶν.
Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη ὠργάνωσαν
τὴν «Ἀραβικὴ Ἄνοιξη», ἀνέτρεψαν
μετριοπαθεῖς ἡγεσίας, διὰ νὰ φέ-
ρουν εἰς τὴν ἐξουσίαν «σκληρά»
Ἰσλαμικὰ καθεστῶτα, διὰ νὰ τὰ ἀνα-
τρέψουν ἐν συνεχείᾳ, ὅταν διεπί-
στωσαν ὅτι εἶναι ἀδύνατος ὁ ἔλεγ-
χός των. Ἀμερική, Εὐρώπη, Τουρκία,
Σαουδικὴ Ἀραβία, Κατὰρ ἐχρηματο-
δότουν καὶ ἐξώπλιζον τὸν ἀπελευ-
θερωτικὸν στρατὸν τῶν Ἰσλα-
μιστῶν, ὁ ὁποῖος θὰ ἀνέτρεπε τὸν
Ἀρχηγὸν τοῦ Συριακοῦ Κράτους

Ἄσσαντ. Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη μὲ
τὴν στήριξιν τῶν τζιχαντιστῶν εἰς
τὴν Συρίαν ἔφερον τὴν Ἀλκάϊντα εἰς
τὴν καρδίαν τῆς Εὐρώπης. Ἀμερικὴ
καὶ Εὐρώπη παρουσίαζον ὡς πρότυ-
πον μετριοπαθοῦς ἰσλαμικῆς δημο-
κρατίας τὴν Τουρκίαν, ὅταν αὕτη
εἶναι ἀπειλητικὴ διὰ τὴν ἐλευθέραν
Κύπρον, τὴν Θράκην, τὴν Συρίαν
(τὴν ἠπείλησε κατ᾽ ἐπανάληψιν μὲ
εἰσβολήν) ἀκόμη καὶ διὰ τὸ Ἰσραὴλ
ἐξ ἀφορμῆς τῆς γενοκτονίας, τὴν
ὁποίαν ἐτέλεσε, προσ φάτως, ἐναν-
τίον τῶν Παλαιστινίων εἰς τὴν Λωρί-
δα τῆς Γάζης. Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη
ἐχρηματοδότησαν καὶ ἐστήριξαν ἐν
τῇ γεννήσει του τὸ Ἰσλαμικὸν Κρά-
τος τοῦ Χαλιφάτου καὶ ἠδιαφόρη-
σαν διὰ τὰ ἐγκλήματά του ἐναντίον
τῶν χριστιανῶν, τοὺς ὁποίους ἐξε-
ρίζωσεν ἐκ τῶν προγονικῶν ἑστιῶν
των.

ΗΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ τρομοκρατικὴ
ἐνέργεια εἰς τὴν Γαλλίαν ἦτο

ἀναμενομένη κὰι διὰ ἄλλους λό-
γους: Οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Γαλλίας
ἀλλὰ καὶ ἄλλων Εὐρωπαϊκῶν
Κρατῶν εἶναι περιφρονημένοι καὶ
περιθωριοποιημένοι. Τοὺς χρησιμο-
ποιοῦν ὡς φθηνάς ἐργατικὰς χεῖρας
καὶ ἐνδεχομένως ἄνευ δικαιωμάτων
καὶ ἐπαρκῶν ἀσφαλιστικῶν δικαιω-
μάτων. Ἡ μετανάστευσις χρησιμο-
ποιεῖται, διὰ νὰ διασπᾶται ἡ ἐθνικὴ
καὶ κοινωνικὴ συνοχή, νὰ ἀλλοιώνε-
ται ἡ κουλτούρα τῶν λαῶν, ἡ παρά-
δοσίς των καὶ ἡ ἐθνικὴ ταυτότης
των. Εἰς τὸ ὄνομα τῆς πολυπολιτι-
σμικότητος καὶ πολυφυλετικότητος
αἱ Εὐρωπαϊκαὶ ἡγεσίαι διαπράττουν
ἐγκλήματα ἐναντίον τῶν Ἐθνικῶν
ταυτοτήτων τῶν λαῶν. Αἱ πολιτικαὶ
ἡγεσίαι ἀντὶ νὰ προσαρμόζουν τοὺς
Μουσουλμάνους μετανάστας εἰς
τὴν ἐκπαίδευσιν, τὸν πολιτισμόν,
τὴν ἱστορίαν τῆς Χώρας, εἰς τὴν
ὁποίαν ἐγκαθίστανται, προσαρμό-
ζουν τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ τὸν περι-
βάλλοντα χῶρον εἰς τὸ ἐπίπεδον καὶ
εἰς τὰ «μέτρα» τῶν Μουσουλμάνων.
Τρανὸν παράδειγμα ἡ Ἑλλὰς εἰς τὴν
ὁποίαν: 1ον) Προγραμματίζεται ἡ
ἀνέγερσις Τεμένους εἰς πρώην ναυ-
τικὴν βάσιν τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ
εἰς τὸν Βοτανικόν. 2ον) Δημιουρ-
γεῖται Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Παν -
επιστημίου Θεσσαλονίκης 3ον) Συ-
στηματικῶς πλαστογραφεῖται ἡ
ἱστορία, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τὴν Τουρκο-
κρατίαν καὶ τὴν Μικρασιατικὴν κα-
ταστροφήν. 4ον) Ἀμφισβητεῖται
διαρκῶς ἡ προσφορὰ τῆς Ἐκκλη-
σίας εἰς τὸ ὑπόδουλον γένος καὶ εἰς
τοὺς ἐθνικοαπελευθερωτικοὺς ἀ -
γῶ νας τοῦ λαοῦ μας. 5ον) Ἀλλοι-
ώνονται, συστηματικῶς, τὰ σχολικὰ
βιβλία εἰς τὰς σελίδας, αἱ ὁποῖαι
ἀφοροῦν τὴν παράδοσιν. 6ον) Ἀπα-
γορεύονται αἱ χειροτονίαι νέων κλη-
ρικῶν (μόνον εἴκοσι διὰ τὸ 2015),
ὅταν ὑπάρχουν συνταξιοδοτήσεις
καὶ περισσότερα ἀπὸ χίλια χωρία, εἰς
τὰ ὁποῖα αἱ Ἐκκλησίαι εἶναι κλεισταί,
ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχουν κληρικοί. 7ον)
Οἱ κληρικοὶ χαρακτηρίζονται δημό-
σιοι ὑπάλληλοι, ὅταν εἶναι δημόσιοι
λειτουργοὶ καὶ πνευματικοὶ ποιμένες
εἰς τὴν ἐνορίαν των. 9ον) Ὑπάρχουν
περιορισμοὶ εἰς τοὺς ἤχους τῆς καμ-
πάνας τῶν Ἐκκλησιῶν. 10ον) Ἀπει-
λοῦνται μὲ ἀποκαθήλωσιν καὶ ἀπο-
βολὴν ἀπ᾽ ὅλα τὰ Δημόσια κτήρια
(Ἀστυνομικὰ Τμήματα, Ἔνοπλαι Δυ-
νάμεις, Δικαστήρια, Σχολεῖα κ.λπ.) αἱ
εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας
καὶ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Εἰς τὴν Ἑλλάδα, (ὅπως καὶ εἰς τὰς
περισσοτέρας Εὐρωπαϊκὰς χώρας),
ἔχομεν πραγματικὴν ἅλωσιν ὑπὸ
τοῦ Ἰσλάμ, μὲ τὰς ἰσχυρὰς (οἰκονο-
μικὰς) ἰσλαμικὰς χώρας νὰ παρεμ-
βαίνουν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς Χώ-

ρας, ἄλλοτε πιέζουσαι διὰ τὴν ἀνέ-
γερσιν τοῦ Τεμένους, ἄλλοτε ὑπο-
σχόμεναι ἀγορὰς νήσων, μαρινῶν
κ.λπ. κι ἄλλοτε μεγάλας ἐπενδύσεις,
αἱ ὁποῖαι ἐξαγγέλλονται, ἀλλὰ δὲν
πραγματοποιοῦνται. Αἱ χῶραι αὐταὶ
εἶναι φιλικαὶ πρὸς τὴν Τουρκίαν διὰ
τὴν κατοχὴν τῆς Κύπρου καὶ εἰς τὰς
Ἰσλαμικὰς Διασκέψεις συμπαρί-
στανται πρὸς τὴν Τουρκίαν καταδι-
κάζουν τὴν Κύπρον, ἐνῶ ἐνθαρρύ-
νουν ἀποσχιστικὰς τάσεις εἰς τὴν
Θράκην.

ΕΙΝΑΙ ἐπικίνδυνον τὸ Ἰσλάμ; Γίνε-
ται ἐπικίνδυνον, ὅταν εἰς τὰ Τε-

μένη καὶ εἰς τὰ Τζαμιὰ οἱ Μου -
φτῆδες, καὶ οἱ Ἰμάμηδες διδάσκουν
τὸν ἱερὸν πόλεμον κατὰ τῶν ἀπί-
στων: Ὑπάρχουν ἕνα καὶ ἥμισυ δισε-
κατομμύριον Μουσουλμάνοι. Ἐξ
αὐτῶν μόνον τὸ 20% εἶναι ὀπαδοὶ
τοῦ ἱεροῦ πολέμου (τζιχαντισταί). Τὸ
ποσοστὸν εἶναι πολὺ μεγάλον εἰς
σχέσιν μὲ τὸν συνολικὸν ἀριθμὸν
τῶν Μουσουλμάνων. Τὸ ποσοστὸν
αὐτὸ ἠμπορεῖ νὰ γίνη ἐπικίνδυνον,
ὅταν τὰ κράτη λειτουργοῦν συμβι-
βαστικῶς ἔναντί των, υἱοθετοῦν καὶ
ἐνσωματώνουν τὴν παράδοσίν των
καὶ «νόμους» τοῦ Κορανίου ἢ τῶν
Μουσουλμανικῶν κρατῶν εἰς τὸ
ἐκπαιδευτικὸν καὶ πολιτισμικόν των
σύστημα ὡς καὶ εἰς τοὺς κανόνας
τῆς Δικαιοσύνης των, ὡς συνέβη
προσφάτως εἰς τὴν Ἀγγλίαν. Αἱ
Εὐρωπαϊκαὶ κοινωνίαι δὲν ἀποδέ-
χονται πλέον τὰς «ἀνοικτὰς κοινω-
νίας» ἐξ αἰτίας τῆς ὑφέσεως, τῆς κα-
ταστροφῆς τῶν οἰκονομικῶν, τῆς
μεγάλης ἀνεργίας καὶ ἐγκληματικό-
τητος, καὶ τῆς εἰσβολῆς ξένων πα-
ραδόσεων, ἠθῶν, ἐθίμων καὶ καθη-
μερινῶν συνηθειῶν εἰς τὴν ζωήν
των. Αἱ πολιτικαὶ ἡγεσίαι δὲν ἔχουν
ἀντιληφθῆ τὴν δυναμικὴν ἀντιδρά-
σεων ἐναντίον τῆς μουσουλμανο-
ποιήσεως ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης.
Εἰς ὅλας τὰς Εὐρωπαϊκὰς καὶ Σκαν-
διναυϊκὰς χώρας ἔχομεν ἄνοδον τῆς
ἀκροδεξιᾶς, ἀνατινάξεις τζαμιῶν, τε-
μενῶν, διαδηλώσεις κ.λπ. Ἡ μου-
σουλμανοποίησις ὀφείλει νὰ σταμα-
τήση, πρὶν οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης προ-
βοῦν εἰς ἐντονωτέρας ἀντιδράσεις.
Οἱ λαοὶ βλέπουν τοὺς μετανάστας
γενικώτερον ὡς ἀντιπάλους, οἱ
ὁποῖοι ἐξ αἰτίας τῶν φθηνῶν ἡμερο-
μισθίων γίνονται ἀντίπαλοι εἰς τὴν
ἐργασίαν καὶ εἰς ἄλλους τομεῖς τῆς
καθημερινῆς κοινωνικῆς, πολιτι-
στικῆς ζωῆς.

ΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΙ ἡγεσίαι ὀφείλουν
νὰ σταματήσουν τὸ ἔγκλημα

ἐναντίον τῶν ἐθνῶν των. Μετέβαλ-
λον τὰ κράτη των εἰς καταυλισμοὺς
ἀναξιοπαθούντων καὶ δυστυχισμέ-
νων ψυχῶν ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴν καὶ τὴν
Ἀσίαν, διὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὴν παγ-
κοσμιοποίησιν, τὴν Νέαν Τάξιν Πρα -
γμάτων καὶ τὸ πολυεθνικὸν κεφά-
λαιον ἀδιαφοροῦσαι διὰ τὰς ἐπιπτώ-
σεις εἰς τὰς κοινωνίας των. Ἐὰν θέ-
λουν νὰ βοηθήσουν τὰς ἀδυνάμους
ἰσλαμικὰς χώρας, δύνανται νὰ χρη-
ματοδοτήσουν ἐπενδύσεις διὰ τὴν
ἐκμετάλλευσιν τῶν πλουτοπαραγω-
γικῶν πηγῶν τῶν Ἰσλαμικῶν Χωρῶν.
Ἡ συνεχιζομένη «εἰσβολὴ» Μου-
σουλμάνων καὶ ἄλλων μεταναστῶν
διαλύει τὰς Εὐρωπαϊκὰς Κοινωνίας,
τὸν πολιτισμόν των, τὴν βιομηχα-
νίαν των καὶ τὴν οἰκονομίαν των.
Προσφάτως ἡ Καγκελλάριος τῆς
Γερμανίας κ. Μέρκελ διεκήρυξε, μὲ
δημοσίαν δήλωσίν της, ὅτι «ὁ πολυ-
πολιτισμὸς πέθανε». Ἀπομένει νὰ
ἴδωμεν, ἐὰν τὸ πιστέψη καὶ ἐὰν λη-
φθοῦν μέτρα ἐναντίον τῆς μετανα-
στεύσεως καὶ τῆς πολυπολιτισμικό-
τητος ὑπὸ τῶν ἄλλων Εὐρωπαίων
ἡγετῶν.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

«Ἐλπίδα» τὸ βλέμμα τοῦ μέλλοντος*
Μέσα σὲ πανηγυρικὴ ἀτμόσφαι-

ρα πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη
ὁμιλία στὴν αἴθουσα τῆς Π.Ο.Ε. γιὰ
τὸ νέο ἔτος 2015. 

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Χρι-
στόδουλος Φεργαδιώτης, ἀφοῦ
ἀναφέρθηκε στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμι-
λίας του στὶς δύο ἡγετικὲς
μορφὲς τοῦ «Ο.Τ.», τὸν ἱδρυτὴ τῆς
Π.Ο.Ε. μακαριστὸ Ἀρχιμανδρίτη π.
Χαράλαμπο Βασιλόπουλο καὶ τὸν
ἄξιο συνεχιστὴ του μακαριστὸ
Ἀρχιμανδρίτη π. Μᾶρκο Μανώλη,
μορφὲς ποὺ εἶναι αἰσθητὴ ἡ ἀπου-
σία τους στὶς δύσκολες ἐποχὲς
ποὺ περνοῦμε, ἀνέλυσε τὸ θέμα
τῆς ὁμιλίας του γιά τὴν ἐλπίδα ποὺ
πρέπει νὰ ἔχη ὁ πιστὸς κάθε ἀρχὴ
τοῦ νέου ἔτους στὸ πρόσωπο τοῦ
Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, μὲ
μετάνοια, μὲ πίστη, μὲ ἀγάπη πρὸς
τὸν ἴδιο ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν πλη-
σίον, ποὺ εἶναι ἡ εἰκόνα Του.

Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ χρόνου συμβολί-
ζει, ὅπως εἶπε, τὴν ἀλλαγὴ τῆς φύ-
σεως ἀλλὰ καὶ τὴν ἀλλαγὴ ποὺ
πρέπει νὰ ἔχη ἡ ζωή μας, ἀλλὰ καὶ
τὴν ἀλλαγὴ σὲ θρόνους καὶ ἐξου-
σίες, γιατί ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ἐφ᾽
ὅσον ζοῦμε, κάποια μέρα θὰ πεθά-
νουμε.

Τὴν 31η Δεκεμβρίου ἑορτάζει ἡ
Ἁγ. Μελάνη, ὅπως εἶπε. Μελανὸ τὸ
ὄνομά της, φωτεινὸ ὅμως τὸ πα-
ράδειγμά της, ποὺ πρέπει νὰ παρα-
δειγματίση καὶ ἐμᾶς, ὅπως καὶ τὴν
1η Ἰανουαρίου ποὺ ἑορτάζει ὁ Μ.
Βασίλειος, ποὺ ἦταν «βάσις ἄσει-
στος», διότι οἰκοδομή χωρὶς βάση
ἰσοῦται μὲ χάρτινο πύργο ἕτοιμο
νὰ καταρρεύση. 

Ὁ σεβαστός ὁμιλητής ἀφοῦ
ἀναφέρθηκε σὲ πολλὲς προφη-
τεῖες μέσα ἀπὸ τὴ Γραφὴ ὅπως
τοῦ Ἡσαΐα κ.ἄ. ποὺ ἀφοροῦσαν

τὸν ἐρχομὸ τῆς νέας ἐλπίδας στὸν
κόσμο Ἰησοῦ Χριστό, ἔκλεισε τὴν
ὁμιλία του μὲ ἕνα ὑπέροχο ποίημα
τοῦ Χριστιανοῦ ποιητῆ Γ. Βερίτη
«Καινούριος Χρόνος». Ἀκολού-
θως ὁ μουσικοδιδάσκαλος κ. Νικό-
λαος Κλέντος, μαθητὴς τοῦ ἀει-
μνήστου Σίμωνος Καρρᾶ, μὲ τὴ χο-
ρωδία του ἐλάμπρυνε τὴν ἐκδήλω-
ση ψάλλοντας ἐπίκαιρους ἐκκλη-
σιαστικοὺς ὕμνους καθὼς καὶ κά-
λαντα ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς
Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν Πόντο,
τὴν Καππαδοκία, τὸ Βυζάντιο κλπ.
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὴν κοπὴ
τῆς βασιλόπιττας, τὴν ἀνάδειξη
τοῦ τυχεροῦ νομίσματος στὸν τυ-
χερὸ καὶ τὴ διανομὴ της σ᾽ ὅσους
παρευρέθησαν.

*Περίληψις ὁμιλίας τοῦ πρωτο-
πρεσβυτέρου π. Χριστοδούλου
Φεργαδιώτου εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς
Π.Ο.Ε. τὴν Δευτέραν 12/1/2015.

Ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ Ἁγιορείτης Γέρων Παΐσιος
λεῖο. Ἀπὸ μικρὸς εἶχε κλίση πρὸς
τὸν μοναχισμό.

Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπόλυσή του
ἀπὸ τὸν Στρατὸ τὸ 1949, ὁ Ἀρσέ-
νιος πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος, γιὰ νὰ
γίνει μοναχός. Ἔπρεπε ὅμως νὰ
ἀποκαταστήσει τὶς ἀδελφές του
καὶ ἔτσι γιὰ ἕνα χρόνο ἐπέστρεψε
στὴν κοσμικὴ ζωή. Τὸ 1950 βρέθη-
κε ξανὰ στὸ Περιβόλι τῆς Παναγιᾶς
καὶ διέμεινε στὸ κελὶ τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου, ὅπου γνώρισε τὸν
πατέρα Κύριλλο.

Ὁ ὅσιος Παΐσιος μετακινήθηκε
σὲ διάφορες Ἱ. Μονὲς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Τὸ 1954 ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἱ.
Μονὴ Ἐσφιγμένου, ὅπου διέμεινε
τέσσερα χρόνια, καὶ κατευθύνθηκε
πρὸς τὴν Ἱ. Μονὴ Φιλόθεου. Τὸ
1956 χειροθετήθηκε σταυροφόρος
καὶ πῆρε τὸ μικρὸ σχῆμα. Τότε ὀνο-
μάστηκε Παΐσιος. Γιὰ μερικὰ χρόνια
ἔζησε στὴν Ἱ. Μονὴ Γενεθλίων τῆς
Θεοτόκου στὸ Στόμιο καὶ στὸ
Ὄρος Σινᾶ, στὸ κελὶ τῶν ἁγίων Γα-
λακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης.

Τὸ 1964 ἐπέστρεψε στὸ Ἅγιον
Ὄρος. Δύο χρόνια ἀργότερα ἀσθέ-
νησε σοβαρὰ καὶ εἰσήχθη στὸ Νο-
σοκομεῖο Παπανικολάου στὴ Θεσ-

σαλονίκη. Ὑποβλήθηκε σὲ ἐγχείρη-
ση καὶ τοῦ ἀφαιρέθηκε τμῆμα τῶν
πνευμόνων. Γιὰ νὰ ἀναρρώσει, φι-
λοξενήθηκε στὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίου
Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὴ Σουρω-
τή. Ἐπέστρεψε στὸ Ἅγιον Ὄρος
μετὰ τὴν ἀνάρρωσή του καὶ τὸ 1967
μετακινήθηκε στὸ Λαυρεώτικο κελὶ
τοῦ Ὑπάτου.

Τότε ἄρχισε νὰ δέχεται ἐπισκέ-
ψεις πιστῶν. Τὸ ὄνομά του γινόταν
γνωστὸ καὶ ἄνθρωποι ἀπὸ κάθε γω-
νιὰ τῆς Ἑλλάδας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ
ἐξωτερικό, τὸν ἐπισκέπτονταν.
Ἤθελαν νὰ γνωρίσουν τὸν φωτι-
σμένο Ἁγιορείτη μοναχό.

Τὸ 1979 πῆγε στὴν Ἱ. Μονὴ  Κου -
τλουμουσίου. Ἐκεῖ ἄρχισε νὰ δια-
μένει στὴν Παναγούδα, μία σκήτη
ἐγκαταλειμμένη, ὅπου παρέμεινε
μέχρι τὸ τέλος τὴ ζωῆς του.

Παρὰ τὸ βεβαρημένο πρόγραμμά
του, συνέχιζε τὴν ἔντονη ἀσκητικὴ
ζωή. Ξεκουραζόταν μόνο ἀπὸ δύο
ἕως τρεῖς ὧρες τὴν ἡμέρα. Ἐξακο-
λούθησε νὰ δέχεται καὶ νὰ προσπα-
θεῖ νὰ βοηθᾷ ὅλους τοὺς ἐπισκέ-
πτες. Συνήθιζε νὰ φτιάχνει σταμ-
πωτὰ μικρὰ εἰκονίσματα, τὰ ὁποῖα
χάριζε στοὺς ἐπισκέπτες σὰν εὐλο-
γία. Μετὰ τὸ 1993 παρουσίασε
αἱμορραγίες, ἀλλὰ ἀρνιόταν νὰ νο-

σηλευτεῖ, λέγοντας χαρακτηρι-
στικὰ ὅτι “ὅλα θὰ βολευτοῦν μὲ τὸ
χῶμα”. Τὸν Νοέμβριο τοῦ ἴδιου
ἔτους βγαίνει γιὰ τελευταία φορὰ
ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ πηγαίνει
στὴ Σουρωτή, στὸ Ἡσυχαστήριο
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου.
Ἐνῷ ἑτοιμάζεται νὰ φύγει, ἀσθενεῖ
καὶ μεταφέρεται στὸ Θεαγένειο Νο-
σοκομεῖο, ὅπου τοῦ γίνεται διάγνω-
ση γιὰ ὄγκο στὸ παχὺ ἔντερο. Στὶς 4
Φεβρουαρίου 1994 χειρουργεῖται.

Τὴ Δευτέρα 11 Ἰουλίου 1994
(γιορτὴ τῆς Ἁγίας Εὐφημίας) ὁ γέ-
ροντας κοινώνησε γιὰ τελευταία
φορὰ γονατιστὸς μπροστὰ στὸ κρε-
βάτι του. Τὶς τελευταῖες μέρες τῆς
ζωῆς του ἀποφάσισε νὰ μὴ παίρνει
φάρμακα ἢ παυσίπονα, παρὰ τοὺς
φρικτοὺς πόνους τῆς ἀσθένειάς
του. Ὁ ὅσιος Παΐσιος κοιμήθηκε
τὸ βράδυ τῆς Τρίτης 12 Ἰουλίου
1994. Ἐνταφιάστηκε στὸ Ἡσυχα-
στήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεο-
λόγου στὴ Σουρωτή».

Ὅταν ἀνεκοινώθη ἡ ἀπόφασις τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὁ «Ο.Τ.»
ὥδευε πρὸς ἐκτύπωσιν. Περισσότερα
διὰ τὴν ζωὴν καὶ τὸ ἔργον τοῦ Ἁγίου
Παϊσίου εἰς προσεχῆ φύλλα τοῦ
«Ο.Τ.».

ΕΠΕΙΓΟΝ
Ὀλίγον πρὸ τῆς ἐκδόσεως τοῦ

ἀνὰ χεῖρας φύλλου τοῦ «Ο.Τ.» ὁ
πρωθυπουργὸς κ. Ἀ. Σαμαρᾶς,
ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα, ἐκατηγόρησε
τὸν Ἀρχηγὸν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλ.
Τσίπραν ὅτι, ἐὰν ἔλθη εἰς τὴν
ἐξουσίαν θὰ καταργήση τὰς
ἱερὰς εἰκόνας καὶ θὰ τὰς «ἐξοβε-
λίση» ἀπὸ τὰ δημόσια καταστήμα-
τα, τοὺς δημοσίους ὀργανισμούς,
τὰ Σώματα Ἀσφαλείας καὶ τὰς
Ἐνόπλους Δυνάμεις. Ἀπάντησιν
εἰς τὸν πρωθυπουργὸν ἔδωσεν ὁ
πολιτικὸς διευθυντὴς τοῦ κ. Τσί-
πρα (ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὑποψή-
φιος βουλευτής) κ. Παπᾶς, ὁ
ὁποῖος ἐτόνισεν ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν
θὰ «ἀγγίξη» τὸ θρησκευτικὸν συν -
αίσθημα τοῦ λαοῦ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Ὁ Γέρων Γαβριὴλ τοῦ Ἁγ. Ὄρους «ξεσκεπάζει» ὅλας τὰς αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ καὶ ἐξηγεῖ διατὶ ὁ Πάπας εἶναι πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου
καὶ τοὺς εἶπε «Εἰρήνη ὑμῖν». Τὰ ὑπέροχα αὐτὰ λόγια, τὴν
εἰρήνη αὐτὴν εὔχομαι κι ἐγὼ σὲ ὅλους.

Εὔχομαι ἐπίσης ὁ Κύριος νὰ ἀναστήσει τὴν Ἑλλαδίτσα
μας καὶ νὰ τὴν βγάλει ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀδιέξοδα τὰ πνευμα-
τικὰ καὶ τὰ οἰκονομικά. Νὰ ἔχουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες δουλειὰ
καὶ νὰ ζοῦνε μὲ ἀξιοπρέπεια.

Ἀρχηγὸς τῶν αἱρέσεων
–Πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου

- Γέροντα ὁ Πάπας τί εἶναι τελικά; Τί ἰσχύει γι᾽ αὐτὸν
σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας;

Ὁ Πάπας εἶναι ἀρχηγέτης τῶν αἱρέσεων καὶ Πρύτανις
τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν.

Πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέ-
ρες.

Ὁ μεγαλύτερος ἀρχιαιρεσιάρχης καὶ παναιρεσιάρχης
ὅλων τῶν αἰώνων καὶ τῶν ἐποχῶν.

Ἐπινοητὴς τῶν μὴ ὀρθοδόξων δογμάτων ἐπιδεξιότατος.
Ἐφευρέτης τῆς διαστροφῆς τῆς ἀλήθειας ἱκανότατος.
Μέγιστος καινοτόμος καὶ μεταρρυθμιστὴς τῶν Ἀποστο-

λικῶν καὶ Πατερικῶν παραδόσεων.
Ἀρχηγὸς καὶ θεμελιωτὴς τῶν παντοίων κακοδοξιῶν.
Νοθευτὴς τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας τὸ παντάπαν

ἀσυναγώνιστος.
Νοθευτὴς τῶν ὀρθῶν δογμάτων πάντῃ ἀμίμητος.
Διαστροφεὺς τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας ἁπαντάπασι

ἀπαράβλητος.
Ὁ Πάπας εἶναι ἡ τελεία προσωποποίησις τῆς πλάνης καὶ

ἡ ἀπόλυτος ἐνσάρκωσις τῆς αἱρέσεως.
Ἄριστος ἰθυντὴρ τῆς διαβρώσεως καὶ ἀλλοτριώσεως

τῆς ἀληθείας.
Εἰσηγητὴς καὶ πρωταγωνιστὴς τῶν ἀντικανονικῶν καὶ

ἀντιπαραδοσιακῶν πρωτοβουλιῶν ὁλωσδιόλου ἀσύμβλη-
τος.

Ὕπατος καταλύτης καὶ περιφρονητὴς τῶν Ἀποστολικῶν
Κανόνων καὶ τῶν Κανόνων τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν
συνόδων.

Διαιρέτης καὶ καταστροφεὺς τοῦ ἄνωθεν ὑφαντοῦ
χιτῶνος τῆς Ἐκκλησίας τὸ παράπαν ἀπαράμιλλος.

Πλήρης ἑωσφορικοῦ καὶ ἄκρατου ἐγωισμοῦ, ἀφοῦ ἀνα-
κηρύττει τὸν ἑαυτό του ἀλάθητο καὶ τὸν τοποθετεῖ ἐπάνω
ἀπὸ τὶς Τοπικὲς καὶ Οἰκουμενικὲς Συνόδους.

Ὀξυνούστατος εὑρετὴς τῶν καινοτομιῶν καὶ τῶν ἡμαρ-
τημένων διδασκαλιῶν.

Εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας ἄσπονδος, καὶ
φίλος τοῦ διαβόλου παμφίλτατος.

Ἀπὸ τοὺς Ἀρειανοὺς εἰς τοὺς Παπικούς
Φορεὺς μονώτατος τῶν αἱρετικῶν φρονημάτων καὶ κα-

κοδοξιῶν.
Καινοτόμος καὶ μεταρρυθμιστὴς τῶν Ἀποστολικῶν καὶ

Πατερικῶν Παραδόσεων ποὺ δὲν ἔχει ἰσάμιλλό του εἰς τὴν
ἀνθρωπίνη καθόλου ἱστορία.

Ἔργον μοναδικὸν καὶ ἀποκλειστικὸν τοῦ Πάπα εἶναι αἱ
παντοῖαι καινοτομίαι καὶ κακοδοξίαι ποὺ εἰσήγαγε εἰς τὴν
ἀνθρωπότητα καὶ τὸ νὰ μὴ ἀκολουθεῖ τὰ δόγματα τῶν
Ἀποστόλων, τῶν Διδασκάλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Εἰσηγητὴς πολύτροπος τῶν μυρίων καινοτομιῶν εἰς τὴν
πίστιν, τὴν ζωὴν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν.

Πρωτοστατεῖ εἰς πᾶν κακὸν καὶ ὀλέθριον διὰ σύνολον
τὴν ἀνθρωπότητα.

Κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων μας ὁ Πάπας εἶναι
ψευδόχριστος καὶ ἀντίχριστος, ὁ μεγαλύτερος αἱρετικὸς
ὅλων τῶν αἰώνων καὶ τῶν ἐποχῶν.

Ὅτι ἦταν οἱ ἀρειανοὶ τὸν 4ο αἰῶνα εἶναι καὶ τώρα οἱ πα-
πικοί.

Ὁ γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγα-
λύτερους σύγχρονους πολέμιους τοῦ παπισμοῦ καὶ τῶν
παπολατρῶν, ἔλεγε πὼς ὁ παπισμὸς εἶναι πρόδρομος τοῦ
Ἀντιχρίστου.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ φλογερὸς ἰσαπόστολος
καὶ ἐθνομάρτυρας κήρυττε «Τὸν Πάπα νὰ καταρᾶσθε, διό-
τι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ» (90ὴ Προφητεία).

Ὁ ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, αὐτὸς ὁ μεγάλος σύγχρο-
νος Σέρβος ἅγιος, μᾶς δίδαξε πώς «Εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως πτώσεις: Τοῦ
Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Πάπα» (Ἄνθρωπος καὶ Θεάν-
θρωπος).

- Γέροντα Γαβριὴλ ἡ Παπικὴ ἐκκλησία εἶναι Ἐκκλησία;
Ἡ Παπικὴ ἐκκλησία δὲν εἶναι Ἐκκλησία. Δὲν ἔχει Μυ-

στήρια.
Ὁ Χριστὸς πάνω στὸν πλανήτη τῆς Γῆς ἵδρυσε μία

Ἐκκλησία. Ὅταν λέμε τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως τί ὁμολο-
γοῦμε; Ὅτι πιστεύουμε «Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ
Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν».

Δὲν ἵδρυσε ὁ Χριστὸς πολλὲς Ἐκκλησίες.
Δὲν εἶναι Ἐκκλησία ὁ Πάπας. Δὲν ἔχουν Μυστήρια οἱ πα-

πικοί.
Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης λέει μέσα στὸ Πηδάλιο

ὅτι οἱ παπικοὶ εἶναι παμπάλαιοι αἱρετικοί, εἶναι ἀβάπτιστοι
(Ἑρμηνεία ΜΖ´ Ἀποστολικοῦ Κανόνος).

Τὰ ἐγκλήματα εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Παπισμοῦ
τὰ διαπραχθέντα εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος

- Γέροντα γιὰ τοὺς παπικοὺς τί ἰσχύει στὴν πραγματικό-
τητα;

Οἱ παπικοὶ εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας.
Στὸ θαῦμα μὲ τὸν ἁγιορείτη Ζωγραφίτη μοναχὸ ποὺ

ζοῦσε σὲ ἕνα κελλὶ στὴν ἐποχὴ ποὺ ἦρθαν ἐδῶ οἱ Λατῖνοι
νὰ πείσουν τοὺς πατέρες νὰ κάνουν τὴν ἕνωση ἐπὶ Μιχαὴλ
Η´ καὶ Βέκκου Πατριάρχου, ἡ ἴδια ἡ Παναγία λέει τί εἶναι
στὴν πραγματικότητα οἱ παπικοί.

Τότε τὸν Ἅγιο Πρῶτο τὸν ἀπαγχονίσανε, τὸν ἅγιο
Κοσμᾶ, τοὺς ἄλλους Καρεῶτες μοναχοὺς τοὺς καρατο-
μήσανε. Τοὺς Ἰβηρῖτες τοὺς πνίξανε.

Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἔξω ἀπὸ τὸ Βουλγαρικὸ τὸ μοναστή-
ρι σὲ ἕνα κελλὶ ἦταν ἕνα γεροντάκι. Καὶ ἕνα βράδι ποὺ ἔλε-
γε μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τοὺς Χαιρετισμοὺς
καὶ ἔφτασε καὶ εἶπε «Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε», τοῦ μίλη-
σε καὶ ἡ Παναγία μας καὶ τοῦ λέει: Χαῖρε κι ἐσὺ γέρων τοῦ
Θεοῦ.

Τὸ γεροντάκι φοβήθηκε καὶ τοῦ λέει ἡ Παναγία:
Μὴ φοβᾶσαι. Τρέξε στὸ μοναστήρι καὶ πὲς στοὺς πατέ-

ρες πὼς οἱ ἐχθροί μου καὶ οἱ ἐχθροὶ τοῦ Υἱοῦ μου ἔρχον-
ται. Κι ὅσοι θέλουν ἂς φύγουν στὰ δάση νὰ γλυτώσουν.
Ὅσοι θέλουν ἂς μείνουν νὰ ἀγωνιστοῦν.

Τότε τὸ γεροντάκι ἔτρεξε στὸ μοναστήρι καὶ εἶπε στοὺς
πατέρες αὐτὰ ποὺ τοῦ εἶπε ἡ Παναγία. Μερικοὶ πατέρες
φύγαν στά δάση. Εἰκοσιέξι πατέρες μὲ τὸν ἡγούμενο κλεί-
στηκαν στὸν πύργο, καὶ ἡ Παναγία πῆγε ἐκεῖ μόνη της νὰ
τοὺς ἐμψυχώσει. Πῆγαν οἱ Λατῖνοι καὶ τοὺς εἶπαν νὰ ἀνα-
γνωρίσουν γιὰ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας τὸν Πάπα. Ἀρνήθη-
καν καὶ εἶπαν ἐμεῖς μόνο τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ἀναγνωρίζου-
με γιὰ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας. Τοὺς κάψαν. Τὰ ὀνόματά
τους εἶναι στὰ βουλγαρικὰ ὡρολόγια καταγραμμένα.

Ἀναφέρεται ἀκόμη ὅτι ἕνας ἀσκητὴς εἶδε ἔξω ἀπὸ τὸ
κελλί του ἕνα βράδυ τὴν Παναγία μας μὲ δυὸ ἱεροπρεπεῖς
ἄνδρες. Ἔτρεξε ἔβαλε μετάνοια καὶ λέει: Παναγία νά
᾽ρθεῖς νὰ εὐλογήσεις τὸ κελλί μου.

Καὶ ἡ Παναγία τοῦ λέει: Δὲν ἔρχομαι γιατὶ ἔχεις μέσα
τὸν ἐχθρό μου.

Ὁ γέροντας στεναχωρήθηκε. Δὲν εἶχε κανένα μέσα.
Μπροστὰ ἀπὸ καιρὸ εἶχε δανειστεῖ ἕνα βιβλίο ἀπὸ ἕνα
ἄλλο ἀσκητή. Καὶ διαβάζοντας στὸ τέλος εἶχε δύο λόγους
τοῦ Νεστορίου κατὰ τῆς Παναγίας μας, ποὺ τὴν ἀποκα-
λοῦσε Χριστοτόκο καὶ ἀνθρωποτόκο καὶ ὄχι Θεοτόκο.

Αὐτὸ ἦταν ἡ αἰτία ποὺ ἡ Παναγία μας εἶπε δὲν ἔρχομαι,
γιατὶ ἔχεις μέσα τὸν ἐχθρό μου.

Ὅποιος ἔχει φιλίες μὲ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς
Παναγίας γίνεται αὐτόματα καὶ αὐτὸς ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ
καὶ τῆς Παναγίας καὶ θὰ χαθεῖ μαζί τους.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει: «ὁ τοῖς ἐχθροῖς τοῦ βασι-
λέως συμφιλιάζων, οὐ δύναται τοῦ βασιλέως φίλος εἶναι,
ἀλλ᾽ οὐδὲ ζωῆς ἀξιοῦται, ἀλλὰ σὺν τοῖς ἐχθροῖς ἀπο-
λεῖται».

Πότε δικαιολογεῖται
ἡ ἀνυπακοὴ εἰς τοὺς πνευματικούς

- Πολλοὶ Πατριάρχες καὶ Δεσπότες γέροντα ἀκοῦμε νὰ
λένε πὼς ὁ Πάπας εἶναι ὄντως Ἐκκλησία. Ἐμεῖς τί πρέπει
νὰ κάνουμε; Πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοὴ σὲ αὐτούς;

Ὀφείλουμε ὑπακοὴ στοὺς Δεσποτάδες μας, στοὺς
πνευματικούς μας, ὅταν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀλη-
θείας. Ὅταν ὅμως δὲν ὀρθοτομοῦν τὸ λόγο τῆς ἀληθεί-
ας καὶ λένε αἱρετικὰ πράγματα, ὄχι μόνο σὲ αὐτοὺς δὲν
πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή, ἀλλὰ καὶ σὲ ἕνα Ἄγγελο ἀπὸ
τὸν οὐρανὸ ἂν κατέβει καὶ μᾶς πεῖ ἀντίθετα μὲ αὐτὰ ποὺ
διδάσκει ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή.

Ἔχουμε καθήκοντα πρὸς τοὺς πνευματικούς μας Πα-
τέρες καὶ καθήκοντα πρὸς τὸν Θεό. Τὰ καθήκοντα πρὸς
τὸν Θεὸν εἶναι ὑπέρτερα τῶν καθηκόντων πρὸς τοὺς
πνευματικούς μας Πατέρες. Ἂν ἕνα καθῆκον πρὸς τοὺς
πνευματικούς μας Πατέρες συγκρούεται μὲ τὸ καθῆκον
μας πρὸς τὸν Θεόν, τότε παύει νὰ ἰσχύει, καταργεῖται.

Παράδειγμα ἔχουμε τὴν Ἁγία Γραφή. Τί διαβάζουμε
στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων; Οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρι-
σαῖοι, οἱ Ἰουδαῖοι ἀρχιερεῖς ἤτανε οἱ πνευματικοὶ ἡγέτες
στὴν ἐποχὴ τοῦ Κυρίου μας. Πιάσαν τοὺς Ἀποστόλους,
τοὺς βάλαν φυλακὴ καὶ τοὺς εἶπαν νὰ μὴ κηρύττουν.
Πῆγε Ἄγγελος Κυρίου καὶ τοὺς ἔβγαλε καὶ τοὺς εἶπε νὰ
κηρύξουν. Τοὺς ξαναπιάσαν καὶ τοὺς εἶπαν: Τί σᾶς εἴπα-
με; Γιατί δὲν κάνετε ὑπακοή; Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ πνευματι-
κοὶ ἡγέτες!

Τότε ἀπολογήθηκε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος: «Πειθαρχεῖν
δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τί λέει πρὸς τοὺς Γαλάτας· (1, 8)
«ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται
ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω».

Ἦταν δυνατὸν ποτὲ ἕνας Ἄγγελος νὰ πάει στοὺς Γα-
λάτας καὶ νὰ κηρύξει ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δίδαξε ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος; Ὄχι βέβαια! Ἔ, τότε γιατί τὸ γράφει
ὁ Ἀπόστολος αὐτό; Ἄσκοπο εἶναι; Περιττὸ εἶναι; Ἄστοχο
εἶναι; Ἔτσι εἰκῇ κι ὡς ἔτυχε τὸ ἔβαλε;

Τὸ ἔβαλε γιὰ νὰ μὴ παρασυρθοῦμε καὶ ποῦμε ὁ Δεσπό-
της μας εἶναι Ἅγιος. Μὲ τὴν προσευχή του ἀνασταίνει νε-
κρούς, ἀνορθεῖ παραλύτους, ἀνοίγει τὰ μάτια ἀπὸ τυ-
φλούς, μετακομίζει ὄρη μὲ ἕνα πρόσταγμά του. Ὅλα νὰ
τὰ κάνει αὐτά, ἐφόσον λέει κάτι ποὺ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν
Ἐκκλησία, δὲν πρέπει νὰ τὸν κάνουμε ὑπακοή.

Διαβάστε στὸ βίο τοῦ Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολό-
γου:

Ὁ Ἅγιος θέλει νὰ φύγει ἀπὸ ἡγούμενος καὶ καλεῖ τὸν
νέο ἡγούμενο καὶ ὅλη τὴν ἀδελφότητα καὶ τοὺς δίνει συμ-
βουλές. Στὸ τέλος τί τοὺς λέει;

Ἂν καὶ αὐτὸς σὰν ἄνθρωπος κάνει κάτι ποὺ δὲν συμ-
φωνεῖ μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὲ αὐτὰ ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλη-
σία, τότε προσωρινὰ νὰ κάνετε ὑπακοὴ καὶ οἱ γεροντότε-
ροι νὰ πᾶνε νὰ τὸν ποῦνε νὰ κάνει διόρθωση. Καὶ ἂν δὲν
κάνει διόρθωση, ὄχι μόνο σὲ αὐτὸν νὰ μὴ κάνετε ὑπακοὴ
ἀλλὰ οὔτε καὶ σὲ Ἄγγελο ἐξ οὐρανοῦ, ἂν ἔρθει νὰ σᾶς τὸ
πεῖ.

Αὐτὰ εἶναι λόγια τοῦ Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολό-
γου.

Ἔρχονται μερικοὶ ἱερεῖς στὸ κελλὶ καὶ μοῦ λένε:
Μοῦ εἶπε ὁ Δεσπότης νὰ στεφανώσω ἕνα ὀρθόδοξο μὲ

ἕνα ἑτερόδοξο.
Καὶ ὅταν τοῦ λέω ὅτι αὐτὸ ἀπαγορεύεται, οἱ κανόνες, ὁ

Ἅγιος Νικόδημος στὸ Πηδάλιο.
Λέει δὲν εἶναι Ἅγιον. Ἐμεῖς εἴμαστε! Θὰ κάνεις ὑπακοὴ

σὲ μᾶς. Τὶ λέει ὁ Ἀπόστολος; «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις
ὑμῶν καὶ ὑπείκετε...» (Ἑβρ. 13:17).

Καὶ ἀπαιτοῦνε ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς νὰ κάνουν ὑπακοὴ καὶ σὲ
πράγματα ποὺ εἶναι ἀντίθετα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Πῶς ἑρμηνεύει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τό «Πείθεσθε
τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε...»;

Ρωτάει ὁ Ἅγιος: Τὶ οὖν, φησίν, ὅταν πονηρός, ᾖ, καὶ μὴ
πειθώμεθα;

Καὶ ρωτάει καὶ προτρέπει ὡς ἑξῆς: Πονηρός, πῶς λέ-
γεις; εἰ μὲν πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτὸν καὶ παραίτησαι,
μὴ μόνον ἂν ἄνθρωπος, ᾖ, ἀλλὰ κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ
κατιών.

Διδάσκουν καὶ τὴν ἀνυπακοὴν
οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

Λένε μερικοὶ χριστιανοί: Ἀφοῦ τὸ εἶπε ὁ Δεσπότης πρέ-
πει νὰ τὸν κάνουμε ὑπακοή!

Κι ἐμεῖς ρωτᾶμε: Ἂν ὁ Δεσπότης σοῦ ἔλεγε νὰ μὴ φᾶς
γιὰ ἕνα ἑξάμηνο θὰ ἔκανες ὑπακοή;

- Ὄχι! Σὲ αὐτὸ δὲν κάνουμε ὑπακοή!
Στὴν ὑλικὴ τροφὴ λοιπὸν δὲν κάνουμε ὑπακοή, γιατὶ μᾶς

βλάπτει αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Δεσπότης. Στὰ πνευματικὰ ποὺ
μᾶς βλάπτουν καὶ ἀφοροῦν τὴν αἰωνιότητα πῶς κάνουμε
ὑπακοή;

Ὅταν λέει κάτι ὁ Δεσπότης ποὺ εἶναι σύμφωνο μὲ τὴν
Ἐκκλησία θὰ κάνουμε ὑπακοή. Ἀλλὰ, ὅταν λέει κάτι ποὺ
δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν Ἐκκλησία, πῶς θὰ κάνουμε ὑπακοή;

Σέ αὐτοὺς ποὺ λένε πὼς πρέπει νὰ κάνουμε ἀδιάκριτη
ὑπακοή, ἕνας ἅγιος μακαριστὸς γέροντας ἁγιορείτης ἔλε-
γε:

Αὐτοὶ εἶναι εὐλαβεῖς βλαμμένοι!
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ στῦλος τῆς ὀρθοδοξίας, λέει

στὰ συγγράμματά του:
«Ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ

τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι
τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι, Συμφέρον γὰρ ἄνευ
αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἢ μετ᾽ αὐτῶν
ἐμβληθῆναι ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα εἰς τὴν γέενναν τοῦ
πυρός» (P.G. 35, 33-ΒΕΠΕΣ 33, 199).

Ἐκεῖ θὰ πᾶμε μὲ τὸν Ἄννα καὶ τὸν Καϊάφα στὴν γέεννα
τοῦ πυρός, ἂν ἀκολουθήσουμε τοὺς Δεσποτάδες μας, ποὺ
λένε ὅτι ὁ Πάπας εἶναι Ἐκκλησία καὶ ἔχει Μυστήρια καὶ
πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε.

Ἂν ἕνας, Πατριάρχης εἶναι αὐτός, Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι,
Ἐπίσκοπος, ὅ,τι καὶ νὰ εἶναι δὲν σέβεται τοὺς Ἀποστολι-
κοὺς Κανόνες, δὲν σέβεται τοὺς Κανόνες τῶν Οἰκουμε-
νικῶν καὶ Τοπικῶν συνόδων, δὲν τηρεῖ αὐτὰ ποὺ δίδαξαν οἱ
μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας αὐτὸς δὲν εἶναι ποιμέ-
νας. Τί εἶναι;

Μᾶς τὸ λέει ἕνας μεγάλος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας
τοῦ 1ου αἰῶνος.

«Πᾶς ὁ λέγων παρὰ τὰ διατεταγμένα ἢ πράσσων, κἂν
ἀξιόπιστος ᾖ, κἂν νηστεύῃ, κἂν παρθενεύῃ, κἂν σημεῖα
ποιῇ, λύκος σοι φαινέσθω ἐν προβάτου δορᾷ φθορὰν προ-
βάτου κατεργαζόμενος» (Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος
P.G. 5, 912).

Αὐτὸς ὁ Πατριάρχης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ Ἐπίσκοπος,
ὅποιος καὶ νὰ εἶναι, ποὺ λέει πράγματα ποὺ δὲν συμφω-
νοῦν μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὲ αὐτὰ ποὺ δίδαξαν οἱ Ἅγιοι Ἀπό-
στολοι καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, δὲν εἶναι ποιμένας,
εἶναι λυκοποιμένας καὶ ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Πανα-
γίας.

Λένε πολλοί:
Ἀφοῦ εἶναι ἐπίσκοπος καὶ τὸ λέει αὐτό, θὰ κάνουμε ὑπα-

κοή.
Τότε ὅταν ὁ Νεστόριος, ποὺ ἦταν Πατριάρχης, ἔλεγε γιὰ

τὴν Παναγία ὅτι ἦταν ἀνθρωποτόκος καὶ Χριστοτόκος
ἔπρεπε οἱ χριστιανοὶ νὰ κάνουν ὑπακοὴ σὲ αὐτόν; Ἐπειδὴ
ἦταν Πατριάχης; Καὶ νὰ ποῦνε ἀφοῦ τὸ λέει ὁ Πατριάρχης
θὰ κάνουμε ὑπακοή;

Τί θὰ γινόταν ἔτσι; Θὰ γίνονταν ὅλοι αἱρετικοὶ καὶ θὰ χά-
νονταν. Δὲν θὰ σωζόταν κανένας, ἂν τὸν ἀκολουθοῦσαν.

Ἔρχονται στὸ κελλί μου μερικοὶ ὑποψήφιοι ἱερεῖς καὶ
μοῦ λένε· ἔχει εὐλογία νὰ γίνω ἱερέας;

Τοὺς ρωτάω: Εἶχες σχέση ὁλοκληρωτικὴ μὲ γυναῖκα ἢ
ἄνδρα πρίν...;

Ἢ μέσα στὸ γάμο σου μήπως μοίχευσες;
Καὶ μοῦ λένε:
- Μὰ ὁ Δεσπότης εἶπε πὼς μπορῶ.
Τοὺς ἀπαντῶ: Ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως δὲν θὰ σὲ κρίνει ὁ Δε-

σπότης ἀλλὰ ὁ Δεσπότης Χριστός.
- Μοῦ εἶπαν πὼς ἂν ὑπάρχει πραγματικὴ μετάνοια, ἡ ἀγά-

πη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ σκεπάσει.
Σημασία δὲν ἔχει τί λέω ἐγὼ ἢ τί λέτε ἐσεῖς ἢ τί σᾶς λέ-

νε ἄλλοι. Σημασία ἔχει τί λένε οἱ Ἅγιοι. Σημασία ἔχει ποιό
εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ στάσις τῶν Ὀρθοδόξων ἔναντι
τῶν Παπικῶν καὶ τῶν Φιλοπαπικῶν

Γέροντα ποιά στάση πρέπει νὰ κρατᾶμε ἐμεῖς οἱ λαϊκοὶ
ἀπέναντι στοὺς ἱερεῖς τοὺς παπικοὺς καὶ στοὺς δικούς
μας παπολάτρες;

Τὴν ἐποχὴ τῆς Φραγκοκρατίας, στὴν Κύπρο, οἱ Ὀρθό-
δοξοι ἐπίσκοποι ἐκδιώχθηκαν, καὶ ἐπιβλήθηκε στὶς Ὀρθό-

δοξες Ἐκκλησίες καὶ τὰ μοναστήρια ἡ μνημόνευση τῶν
Λατίνων ἐπισκόπων.

Ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς δὲν ἐκκλησιαζόταν στοὺς ναούς
των, ἐπειδὴ μνημονεύονταν τότε οἱ λατῖνοι ἐπίσκοποι.

Ὁ Ἅγιος Γερμανὸς Β´ Κωνσταντινουπόλεως (1222-
1240) γράφει μία ἐπιστολὴ στοὺς Κυπρίους τότε καὶ τοὺς
λέει:

«Ἐξορκίζω ὅλους τοὺς λαϊκούς, ὅσοι εἶστε γνήσια τέ-
κνα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, νὰ φεύγετε
ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς ποὺ ὑπέπεσαν στὴν ὑποταγὴ
στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ ἐκκλησία νὰ συγκεντρώνε-
στε μαζί τους, μήτε νὰ παίρνετε ὁποιαδήποτε εὐλογία
ἀπὸ τὰ χέρια τους. Εἶναι καλύτερα νὰ προσεύχεσθε στὸ
Θεὸ στὰ σπίτια σας μόνοι, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν
ἐκκλησία μαζί μὲ τοὺς Λατινόφρονες. Εἰ δ᾽ ἄλλως, θὰ
ὑποστῆτε τὴν ἴδια κόλασι μ᾽ αὐτούς».

- Γέροντα εἶναι σημαντικὴ ἡ ἀκριβὴς καὶ ἀνόθευτη τή-
ρηση τῆς πίστεως; Πρέπει νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν δια-
τήρησή της;

Διαβάζουμε στὸ βίο τοῦ Μεγάλου Παϊσίου, 19 Ἰουνίου,
τὰ ἑξῆς:

Ἔστειλε τὸν ὑποτακτικό του γιὰ μία δουλειὰ ὁ Ἅγιος.
Καὶ στὸ δρόμο ὁ ὑποτακτικὸς βρῆκε ἕνα Ἑβραῖο. Τοῦ λέ-
ει ὁ ῾Εβραῖος ὅτι ὁ Μεσσίας δὲν γεννήθηκε ἀκόμη, τὸν
περιμένουμε. Καὶ ὁ ὑποτακτικὸς εἶπε:

- Μπορεῖ νὰ εἶναι κι ἔτσι. (Δὲν συμφώνησε ἀπόλυτα).
Κι ὅταν γύρισε στὸν γέροντά του, τὸν Ἅγιο, νὰ βάλει

μετάνοια τοῦ λέει:
- Δὲν σὲ γνωρίζω ποιός εἶσαι;
Μὲ αὐτὸν τὸν λόγο ποὺ εἶπε ἔφυγε ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Θὰ ἀναφερθοῦμε καὶ πάλι στὸν Μέγα Ἀθανάσιο. Χρό-

νια ὁλόκληρα ταλαιπωρήθηκε. Πῆγε ἐξορία. Ἀκόμη καὶ ὁ
Μέγας Κωνσταντῖνος τὸν ἐξόρισε, γιατὶ παρασύρθηκε
ἀπὸ τὸν Εὐσέβιο Νικομηδείας καὶ ἀπὸ τὴν ἀδελφή του
ποὺ εἶχε τὰ φρονήματα τῶν ἀρειανῶν. Γιὰ ἕνα ι (γιῶτα)
ἀγωνίστηκε!

Λέγαν οἱ ἀρειανοὶ ὅτι ὁ Υἱὸς εἶναι ὁμοιούσιος μὲ τὸν
Πατέρα. Ὁ Ἅγιος τοὺς ἔλεγε ὄχι ὁμοιούσιος ἀλλὰ ὁμο-
ούσιος. Ἔχουν τὴν ἴδια οὐσία. Τὰ Τρία Θεῖα Πρόσωπα παν -
ύψιστα, στηρίζονται στὴ μία καὶ αὐτὴ Θεία οὐσία.

Κι ἔφερνε γιὰ παράδειγμα, ὁ σκύλος μοιάζει μὲ τὸ λύ-
κο, ὁ σκύλος, ὅμως δὲν εἶναι λύκος. Ὁ χαλκὸς μοιάζει μὲ
τὸ χρυσό, ἀλλὰ ὁ χαλκὸς δὲν εἶναι χρυσός. Ὁ ἄργυρος
μοιάζει μὲ τὸν κασσίτερο, ὅμως ὁ ἄργυρος δὲν εἶναι κασ-
σίτερος.

Και γιὰ ἕνα ι (γιῶτα) ἀγωνίστηκε καὶ πῆγε τόσα χρόνια
ἐξορία. Δὲν μποροῦμε νὰ προδώσουμε τὴν πίστη μας καὶ
νὰ ἀρνηθοῦμε καὶ τὸ παραμικρό.
Ὑπὸ προϋποθέσεις θὰ δεχθοῦμε τὸν Πάπαν

- Γέροντα ὑπάρχει περίπτωση νὰ δεχθοῦμε κάποτε τὸν
Πάπα καὶ τοὺς παπικούς;

Τὸν Πάπα θὰ τὸν δεχθοῦμε καὶ θὰ ἑνωθοῦμε, ὅταν
ἀρνηθεῖ ὅλες τὶς αἱρετικὲς δοξασίες του καὶ παραδεχτεῖ
ὅ,τι δέχεται ἡ Ἐκκλησία μας. Τότε θὰ ἑνωθοῦμε.

Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ δύσκολο.
Μπορεῖ κάποτε ὁ Ἥλιος νὰ πάψει νὰ ἀνατέλλει ἀπὸ τὴν

Ἀνατολὴ καὶ νὰ πάει ἀπὸ τὴ Δύση νὰ βγαίνει, ὁ Πάπας
ὅμως ποτὲ δὲν θὰ ἀρνηθεῖ τὸ Πρωτεῖο, ποτὲ δὲν θὰ ἀρνη-
θεῖ τὸ ἀλάθητο, ποτὲ δὲν θὰ ἀρνηθεῖ τὸ Filioque (Φιλιόκ-
βε). Μπορεῖ σὲ ἄλλα μικρότερα νὰ κάνει ὑποχωρήσεις,
ἀλλὰ σὲ αὐτὰ δὲν θὰ κάνει ποτὲ ὑποχώρηση.

Τὸ Filioque (Φιλιόκβε) εἶναι αἵρεση. Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας τὸ καταδίκασαν σὰν αἵρεση. Εἶναι αἵρεση. Τὸ
῞Αγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται μόνον ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ ὄχι
ἀπὸ τὸν Υἱό.

Στὴν Ἁγία Τριάδα ὑπάρχει μοναρχία κι ὄχι διαρχία.
Αἱ συμπροσευχαί, ὁ 4ος Ἀποστολικὸς

Κανὼν καὶ ὁ Ἅγιος Σπυρίδων
- Γέροντα μερικοὶ κληρικοὶ μᾶς λένε πὼς μποροῦμε νὰ

συμπροσευχόμαστε μὲ καθολικούς. Πὼς δὲν ὑπάρχει τί-
ποτε κακὸ νὰ προσεύχεται ἕνας ἐδῶ κι ἕνας ἐκεῖ (δίπλα-
δίπλα).

Τὸ 1716 οἱ Τοῦρκοι πολιόρκησαν τὴν Κέρκυρα κι ἀπ᾽ τὴν
ξηρὰ κι ἀπὸ τὴ θάλασσα. Ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας ἔσωσε τότε
θαυματουργικὰ τὴν Κέρκυρα.

Ὁ διοικητὴς τοῦ νησιοῦ, Ἀνδρέας Πιζάνης, θέλοντας νὰ
εὐχαριστήσει τὸν ἅγιο γιὰ τὴ σωτηρία, ἀποφάσισε νὰ στή-
σει στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου ἕνα θυσιαστήριο, ἕνα ἀλτάριο, γιὰ
νὰ γίνεται ἐπάνω σ᾽ αὐτὸ τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας κατὰ τὸ Λατινικὸ δόγμα, δίπλα στὴν Ἁγία Τράπεζα
τῶν Ὀρθοδόξων. Κι ἐκεῖ θὰ γινόταν ἀπὸ Λατῖνο ἱερέα ἡ
θεία Λειτουργία.

Ὁ ἅγιος Σπυρίδων παρουσιάστηκε δυὸ νύκτες συνεχό-
μενες στὸν ὕπνο τοῦ Πιζάνη μὲ ἔνδυμα ὀρθόδοξου μονά-
χου καὶ τοῦ εἶπε νὰ μὴ τὸ κάνει, διαφορετικὰ θὰ τὸ μετά-
νοιωνε. Ὁ διοικητὴς δὲν ἔκανε ὑπακοή.

Τὸ ἄλλο βράδυ ὁ σκοπὸς στὴν εἴσοδο τοῦ φρουρίου
κοντὰ στὴν πυριτιδαποθήκη βλέπει κάποιο μοναχὸ νὰ προ-
χωρεῖ μ᾽ ἕνα δαυλὸ ἀναμμένο στὸ χέρι καὶ νὰ μπαίνει στὸ
Φρούριο. Τοῦ φώναξε: «Ποιός εἶσαι;». Ἄκουσε «Εἶμαι ὁ
Σπυρίδων». Τὸ φρούριο τινάχτηκε στὸν ἀέρα μὲ ὅλα τὰ γύ-
ρω σπίτια. Σκοτώθηκαν χίλια ἄτομα καὶ ὁ Πιζάνης.

Δὲν γίνεται ἡ Ὀρθοδοξία νὰ ἀναμιγνύεται μὲ τὸν Παπι-
σμό. Δὲν γίνεται.

Δὲν μποροῦμε νὰ συμπροσευχόμαστε μὲ αἱρετικούς.
Αὐτὸ τὸ ἀπαγορεύουν οἱ ἱεροὶ κανόνες.

Οὔτε νὰ δεχόμαστε μέσα στὴν Ἐκκλησία καθολικούς.
Οὔτε νὰ τοὺς δίνουμε ἀντίδωρο.

Ὁ 45ος Ἀποστολικὸς Κανόνας λέει:
«Ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, αἱρετικοῖς συν -

ευξάμενος μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς ὡς
κληρικοῖς ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω».

(Ἂν κάποιος Ἐπίσκοπος, Πρεσβύτερος ἢ διάκονος μὲ
τοὺς αἱρετικοὺς συμπροσευχηθεῖ μόνο, νὰ ἀφορίζεται, κι
ἂν ἐπέτρεψε σὲ αὐτοὺς ὡς κληρικοὶ νὰ πράξουν κάτι, τό-
τε νὰ καθαιροῦνται οἱ ὀρθόδοξοι ποὺ τὸ ἐπέτρεψαν).

Ἂρα ὁ Πατριάρχης ποὺ ἔφερε στὴ θρονικὴ γιορτὴ τὸ

2006 τὸν Πάπα, τὸν ἔβαλε μέσα στὴ Θεία Λειτουργία καὶ
τοῦ ἐπέτρεψε νὰ πεῖ τὸ Πάτερ ἡμῶν, σύμφωνα μὲ αὐτὸν
τὸν 45ο Ἀποστολικὸ Κανόνα εἶναι ἀφορισμένος καὶ καθη-
ρημένος δυνάμει.

Ἐνεργείᾳ πρέπει νὰ γίνει μία σύνοδος νὰ τὸν βγάλει.
Δὲν ἔχουν Ἱερωσύνη

- Γέροντα Γαβριὴλ εἶναι μερικοὶ ἱερωμένοι ποὺ λένε ὅτι
οἱ παπικοὶ ἔχουν ἱερωσύνη. Τί ἀπαντᾶμε σὲ αὐτούς;

Ὄχι δὲν ἔχουν ἱερωσύνη. Τὸ λένε οἱ Ἅγιοι. Ὁ Ἅγιος Νι-
κόδημος στὸ Πηδάλιο λέει: οἱ παπικοὶ εἶναι ἀβάπτιστοι,
εἶναι παμπάλαιοι αἱρετικοί. Πῶς ἔχουν ἱερωσύνη;

Κι ὕστερα ρωτᾶμε τοὺς ἱερεῖς αὐτοὺς ποὺ λένε ὅτι οἱ
παπικοὶ εἶναι ἐκκλησία καὶ πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε καὶ τοὺς
βάζουν μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς δίνουν ἀντίδωρο:

Ὅταν τελοῦν τὴν Θεία Λειτουργία καὶ λένε τὶς εὐχὲς
τῶν κατηχουμένων τὶ λένε ἐκεῖ πέρα;

Ὅσοι κατηχούμενοι, προέλθετε... οἱ κατηχούμενοι, προ-
έλθετε... ὅσοι κατηχούμενοι, προέλθετε. Μή τις τῶν κα-
τηχουμένων.

(῞Οσοι εἴσαστε κατηχούμενοι νὰ πηγαίνετε... οἱ κατη-
χούμενοι νὰ πηγαίνετε... ὅσοι εἴσαστε κατηχούμενοι, νὰ
πηγαίνετε. Κανένας ἐδῶ ἀπὸ τοὺς κατηχού μενους).

Τί εἶναι οἱ κατηχούμενοι; Εἶναι γραμμένοι στὰς δέλτους
τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατηχοῦνται καὶ σὲ λίγο θὰ γίνουν καὶ
αὐτοὶ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

Κι ὅμως οὔτε αὐτοὺς ἡ Ἐκκλησία τοὺς ἀφήνει νὰ πά-
ρουν μέρος σὲ ὅλη τὴ Θεία Λειτουργία.

Ὅταν κάνετε τὴ Θεία Λειτουργία, θέατρο παίζετε; Δὲν
πιστεύετε σὲ αὐτὰ ποὺ λέτε;

Πῶς θὰ βάλεις ἕνα αἱρετικὸ καὶ θὰ τοῦ δώσεις ἀντίδω-
ρο;

Ἀναφέρεται τὸ ἑξῆς:
Ὁ Πατριάρχης ὁ Ἀθηναγόρας ἔκανε τὴν ἄρση τῶν ἀνα-

θεμάτων. Καὶ κοιμήθηκε. Ὁ πατὴρ Θεόκλητος ὁ Διονυσιά-
της ζοῦσε, κι ἐμφανίστηκε ἕνα βράδυ στὸν ὕπνο του σὰν
ἀρκούδα ὁ Ἀθηναγόρας, καὶ λέει στὸν Θεόκλητο:

- Θεόκλητε, Θεόκλητε, τὶ ἔκανα, τὶ ἔκανα...
Ἐχθροὶ Θεοῦ καὶ Παναγίας

Γέροντα ποιό εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς αἵρεσης στὸν
ἄνθρωπο;

Κάποτε πῆγαν στὸν ἀββᾶ Ἀγάθωνα οἱ πατέρες νὰ τὸν
πειράξουν. Τοῦ λένε εἶσαι πόρνος. Εἶμαι ἀπαντάει. Εἶσαι
γαστρίμαργος. Εἶμαι. Εἶσαι θυμώδης. Εἶμαι. Εἶσαι τοῦτο.
Εἶμαι. Εἶσαι αἱρετικός. Ἀντέδρασε!

Τοῦ λένε γιατὶ τὸ ἔκανες αὐτό;
Αὐτὰ ὅλα ποὺ μοῦ εἴπατε προηγούμενα δὲ μὲ χωρίζουν

ἀπὸ τὸ Θεό. Ἡ αἵρεση μὲ χωρίζει ἀπὸ τὸ Θεό.
Οἱ αἱρετικοὶ εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας.

Δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε μὲ αὐτοὺς φιλίες.
Ὁ Πάπας εἶναι ἀρχιαιρεσιάρχης. Εἶναι Ἀντίχριστος. Πρό-

δρομος τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὄργανο τοῦ Σατανᾶ.
Διαβάστε τὰ ἀναθέματα. Δεῖτε τί ἀναθέματα ἔχει ἡ

Ἐκκλησία τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Τί ἀναθέματα
ἔχει γι᾽ αὐτοὺς τοὺς αἱρετικούς.

Τὸ βιβλίον τοῦ Ὁσίου Νήφωνος
Γέροντα στὰ ζητήματα τῆς πίστεως ὁ Θεὸς πῶς θέλει

τὸν ἄνθρωπο;
Ἀναφέρεται σὲ ἕνα βιβλίο τοῦ ὁσίου Νήφωνος τὸ ἑξῆς:
Πῆγε ἕνας στὸν Ἅγιο καὶ λέει· εἶμαι λυπημένος, ποὺ χά-

θηκε ὁ βασιλιὰς Σολομὼν μὲ τόση σοφία. Λέει κι ὁ Ἅγιος·
κι ἐγὼ εἶχα αὐτὴν τὴ λύπη. Ὁ ἐπισκέπτης τότε πίεζε τὸν
Ἅγιο νὰ τοῦ πεῖ κάτι ἐπάνω σὲ αὐτὸ τὸ θέμα. Ἀφοῦ τὸν πίε-
σε πολὺ, τοῦ λέει κι ἐγὼ εἶχα αὐτὴν τὴν γνώμη πὼς ὁ Σο-
λομὼν χάθηκε, ἀλλὰ μοῦ ἐμφανίστηκε ὁ Χριστὸς καὶ μοῦ
λέει:

- Δὲ χάθηκε ὁ Σολομών, ὅπως ἐσεῖς νομίζετε. Παρα-
σύρθηκε μὲν ἀπὸ τὶς παλλακίδες κι ἵδρυσε εἰδωλεῖα κι ἔκα-
νε ἱερεῖς τῶν εἰδώλων ἀλλὰ ρητὰ δὲν μὲ ἀρνήθηκε. Κι ἐγὼ
σὰν Θεὸς ποὺ εἶμαι καὶ σώζω ὅσους θέλω, πῆρα ὑπόψιν
μου πὼς τόσα χρόνια βασανίστηκε καὶ στὸν Ἅδη καὶ τὸν
ἔσωσα.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει σὲ μία ἐπιστολή του (Ἑβρ.
11, 32-33)· «ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ
Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ
Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαν-
το βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγε-
λιῶν».

Ὁ Σαμψὼν εἶχε πέσει σὲ σαρκικὴ ἁμαρτία μὲ τὴ Δαλιδά,
μία εἰδωλολάτρισσα. Καὶ ὅμως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τὸν
κατατάσσει μεταξὺ τῶν σεσωσμένων, γιατὶ δὲν ἀρνήθηκε
τὴν πίστη του.

Ὁ Θεὸς θὰ κρίνει μὲ ἐπιείκεια τοὺς χριστιανοὺς ποὺ
ἔχουμε ἀδυναμίες καὶ ἀγωνιζόμαστε καὶ μετανοοῦμε.

Στὰ θέματα ὅμως τῆς πίστεως θὰ εἶναι πολὺ αὐστηρός.
Δὲν θὰ σωθεῖ κανένας ποὺ θὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του.
Ἔστω καὶ τὸ παραμικρὸ νὰ κάνει, τὴν παραμικρὴ παραχώ-
ρηση.

Παράνομα τὰ Παγκόσμια
Συμβούλια Ἐκκλησιῶν

Λέει γέροντα μία μερίδα τοῦ κλήρου πὼς καλὰ κάνει ὁ
Πατριάρχης καὶ κινεῖται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀπέναντι
στοὺς παπικούς. Γιατὶ ἂν ἑνωθοῦμε, ὅλοι αὐτοὶ οἱ ρωμαι-
οκαθολικοί (τοὺς ὁποίους μερικοὶ ἤδη τοὺς θεωροῦν κα-
τηχούμενους!) θὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ὀρθότητα τῆς πίστε-
ώς μας καὶ θὰ γίνουν ὀρθόδοξοι;

Τὸ εἴπαμε στὴν ἀρχή. Μπορεῖ ὁ Ἥλιος νὰ πάψει νὰ βγαί-
νει ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ καὶ νὰ πάει νὰ βγαίνει στὴ Δύση, μπο-
ρεῖ κάποτε νὰ γίνει αὐτό. Ὁ Πάπας ποτὲ δὲν θὰ ἀρνηθεῖ τὸ

ἀλάθητο, τὸ πρωτεῖο, τὸ Filioque (Φιλιόκβε).
Ποτὲ δὲν θὰ ἀκολουθήσει ἐμᾶς ὁ Πάπας, ἀλλὰ ἔχει ἀπαί-

τηση ἐμεῖς νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε καὶ νὰ τὸν προσκυνή-
σουμε.

Τί λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὸν Τίτο; «Αἱρετικὸν
ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»
(Τίτ. 3, 10).

Τὰ Παγκόσμια Συμβούλια Ἐκκλησιῶν ποὺ γίνονται εἶναι
παράνομα, γιατὶ δὲν παίρνουμε ἐντολὲς ἀπὸ τὸν οὐρανό.

Δὲν ἤξερε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τί ἔγραφε;
Ἕνας αἱρετικὸς δὲν γυρίζει ποτέ, ἂν δὲν ἐπέμβει Θεὸς

νὰ τὸν φωτίσει.
«Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθε-

σίαν παραιτοῦ».
Φεῦγε, παράτησέ τον. Μὴ ἀσχολεῖσαι μαζί του καὶ κάνε

προσευχὴ νὰ τὸν φωτίσει ὁ Θεός.
Τὸ κοινὸν Ποτήριον

Γέροντα, ὅταν φτάσουμε στὸ κοινὸ ποτήριο, νὰ κοινω-
νοῦμε ἐμεῖς ἀπὸ καθολικοὺς καὶ οἱ καθολικοὶ ἀπὸ ἐμᾶς,
ὅταν φτάσουμε στὸ σημεῖο νὰ γίνεται μνημόνευση τοῦ
ὀνόματος τοῦ Πάπα στὶς ὀρθόδοξες Θεῖες Λειτουργίες,
τότε τί πρέπει νὰ κάνουμε;

Θὰ χωρίσουμε ἀπὸ αὐτοὺς καὶ δὲν θὰ ἔχουμε καμιὰ ἐπι-
κοινωνία μαζί τους, γιατὶ ἂν τοὺς ἀκολουθήσουμε, θὰ πᾶμε
μαζί τους στὴν κόλαση.

Εὐχόμεθα νὰ εἶναι Ὀρθόδοξοι
καὶ νὰ μὴ εἶναι Μασόνοι

Γέροντα πιστεύουν μερικοὶ ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης καὶ οἱ ἄλλοι Πατριάρχες, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πολλοὶ Ἐπίσκοποι δὲν εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθό-
δοξοι ἀλλὰ εἶναι Μασόνοι ὑψηλόβαθμοι καὶ δὲν πιστεύουν
στὸ Θεό.

Λένε, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι αὐτοὶ Ὀρθόδοξοι,
ἀφοῦ ἀσυστόλως καὶ ἀδεῶς παραβαίνουν τοὺς Ἀποστολι-
κοὺς Κανόνες, τοὺς κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Το-
πικῶν συνόδων, ἀπορρίπτουν καὶ ἀθετοῦν τὴ διδασκαλία
τῶν μεγάλων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας;

Ἀναρωτιοῦνται μήπως τελικὰ δὲν πιστεύουν στὸ Θεό,
στὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, στὸν ἀόρατο κόσμο, τοὺς
Ἀγγέλους καὶ τοὺς δαίμονες, στὴν Κόλαση καὶ στὸν Πα-
ράδεισο, στὴ μέλλουσα Κρίση καὶ ἀνταπόδοση;

Μήπως ὅλα αὐτά τὰ θεωροῦν παραμύθια;
Εὐχόμεθα νὰ εἶναι Ὀρθόδοξοι καὶ νὰ πιστεύουν στὸ

Θεό. Μακάρι νὰ μὴ εἶναι μασόνοι καὶ ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ καὶ
τῆς Παναγίας, καὶ ἀντίχριστοι.

Ἂν αὐτοὶ εἶναι ὄντως μασόνοι καὶ ἄθεοι καὶ ἄπιστοι μὲ
τὰ ὑψηλὰ διάσημά τους, θὰ καταλάβουν τὰ φρικτότερα
μέρη τῆς Κολάσεως.

Τὰ ἀπαισιώτερα καὶ τὰ πλέον ἀποτρόπαια ὀνόματα
Ἀρχιερέων ποὺ γνώρισε ὁ κόσμος σὲ ὅλες τὶς προχριστια-
νικὲς καὶ μεταχριστιανικὲς ἐποχὲς ἐν τῇ ροῇ τῶν αἰώνων
εἶναι δύο: Ἄννας καὶ Καϊάφας, Χριστοκτόνοι καὶ Θεοκτό-
νοι.

Ἀπευθυνόμενος κανεὶς πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ πατριάρ-
χη κ. Βαρθολομαῖο μὲ ἀμείωτο τὸ σεβασμὸ πρὸς τὸν πάν-
σεπτο Οἰκουμενικὸ Θρόνο, πηγὴ καὶ ἀμύντορα τῶν Ὀρθο-
δόξων δογμάτων μέχρι τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰῶνος θὰ
ἠμποροῦσε νὰ τοῦ εἰπεῖ: 

Παναγιώτατε,
Οἱ λειτουργικὲς αὐτὲς φιέστες καὶ τὰ ὅσα ἀπαράδεκτα

ὑπογράφονται ὡς συμφωνίες καὶ ὡς δῆθεν θεολογικὰ κεί-
μενα, ὑπενθυμίζουν τὸ Ἰουδαϊκὸν Συνέδριον τοῦ Καϊάφα.
Τὸ παράνομον ἐκεῖνο Συνέδριον εἰς τὸ ὁποῖον συνεφωνή-
θη ἡ Σταύρωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πράγματι, βλέποντας κανεὶς καὶ μελετῶντας τὶς ὅλες κι-
νήσεις, φέρει εἰς τὸν νοῦν του τὰ ὅσα, μεταξὺ τῶν ἄλλων,
ἀναφέρει ἡ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή: «Ἀνασταυροῦντας
ἑαυτοῖς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας» (Ἑβρ.
6, 6). Τοῦτο, δηλαδὴ ἡ Ἀνασταύρωσις τοῦ Χριστοῦ συμ-
βαίνει διότι ἂν καὶ ὑφίσταται ἡ πίστις εἰς τὴν Θεότητα τοῦ
Χριστοῦ, ὅμως ὅταν ἀλλοιοῦται ἡ ἀκριβὴς Δογματικὴ δι-
δασκαλία, ὅπως αὐτὴ τὴν κατέχει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
μας, τότε ἡ ἁπλὴ πίστις δὲν ὠφελεῖ καὶ δὲν ὁδηγεῖ τὸν
ἄνθρωπον εἰς τὴν σωτηρίαν.

Καὶ ὁμολογουμένως ὁ Οἰκουμενισμὸς μὲ ὅλα του τὰ πα-
ρελκόμενα καταλύει τὴν Μοναδικὴ Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ,
ἡ ὁποία διασφαλίζεται διὰ τῆς ἀκριβοῦς καὶ ἀναλλοιώτου
Ὀρθοδόξου Δογματικῆς μας διδασκαλίας.

Ἄλλωστε ὅπως γράφει καὶ ὁ Ἅγ. Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθε-
ος στὴν καθολική του ἐπιστολή: «Σὺ πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς
εἷς ἐστι· καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσι καὶ φρίσ-
σουσι» (Ἰακ. 2, 19).

Φέρεσθε ὡς σύγχρονοι «Ἄννες καὶ Καϊάφες». Στὶς φο-
βερὲς καὶ ἀντορθόδοξες ἐνέργειες, δηλώσεις σας κ.λπ.,
ποὺ ἐμεῖς ἀντιδροῦμε καὶ δὲν δεχόμεθα, φυσικά, ἐνῶ
Ἐσεῖς δὲν διαρρηγνύετε τὰ ἱμάτιά σας, ὅμως ἄλλοτε ἱερο-
κρυφίως, ἄλλοτε φανερῶς, πιέζετε, ἐπιπλήττετε, ἀπειλεῖτε
κ.λπ. ἡμᾶς τοὺς ὄντως Ὀρθοδόξους καὶ μᾶς ἔχετε βαπτί-
σει ἀντιοικουμενιστάς, φονταμενταλιστάς κ.λπ.

Θέλετε δηλαδὴ νὰ συμφωνήσωμε καὶ νὰ ποῦμε «Ἆρον,
ἆρον ἕνωσον ἡμᾶς, μὲ τὴν παπικὴν πλάνην» ὅπερ ἐστὶ
Ἆρον, ἆρον Σταύρωσον Χριστὸν πάλιν καὶ πολλάκις.

Ὁ παπισμὸς ἰσχυρίζεται ὅτι δέχεται τὴν Θεότητα τοῦ
Χριστοῦ, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀλλοίωση καὶ τὴν μὴ ἀποδοχὴ τῶν
Δογμάτων στὴν οὐσία ἀρνεῖται καὶ ὑβρίζει τὴν Θεότητα.

Ἐμεῖς δὲν συμφωνοῦμε καὶ δὲν πρόκειται νὰ δεχθοῦμε
τὰ ὅσα πράττετε καὶ σχεδιάζετε.

Ἐμεῖς δεχόμεθα τὰς ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων καὶ τὰς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων καὶ Θεο-
φόρων Πατέρων μας καὶ κηρύττουμε τὴν Μίαν Ἁγίαν Κα-
θολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Βλασφημία ὑπὸ τῶν φιλοπαπικῶν καὶ φιλοοικουμενιστῶν
ξία, νὰ γίνεται τόσο γρήγορα ἀμνήστευση τῶν κακοδόξων
αἱρέσεων τοῦ Παπισμοῦ; Τί προέκυψε καὶ παρακάμψαμε
τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας καὶ τὰς ρήσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων
τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως; Οἱ προπάτορες ἡμῶν ἔχουν
βάλει φραγμοὺς πρὸς κάθε αἵρεση, ποὺ ἀναφύεται στὴν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, διὰ τῶν δογμάτων, καὶ τῶν ἱερῶν
Κανόνων, ποὺ ἔχουν ψηφίσει. Καὶ τὰ ὁποῖα ἰσχύουν καὶ γιὰ
τὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ. Ὄχι μόνο οἱ προπάτορες ἡμῶν
διὰ τῶν δογμάτων προστατεύουν τὰ θεμέλια τῆς ὀρθο-
δόξου πίστεως, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ σύγχρονοι ὁσιώτατοι Γέ-
ροντες, ὡς ὁ μακαριστὸς Γ. Παΐσιος καὶ ἄλλοι πολλοὶ μί-
λησαν ξεκάθαρα γιὰ τὴν παπικὴ αἵρεση. Ἐμεῖς ὑπακούομε
στοὺς προπάτορας, καὶ στοὺς σύγχρονους Γέροντες, ποὺ
ἔχουν στηλιτεύσει ξεκάθαρα τὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ καὶ
τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τοὺς δὲ μεγαλόσχημους οἰκουμε-
νιστὰς μὲ τὰ ὅσα ἐπαγγέλλονται, τοὺς ἀποφεύγουμε ὡς
τὸ μεγαλύτερο κακὸ πρὸς ἀποφυγή.

Γράφει σχετικὰ ὁ Γ. Παΐσιος: Κάποτε μοῦ ἦλθαν δύο κα-
θολικοί. Μοῦ λέει λοιπὸν ὁ ἕνας: Ἔλα νὰ ποῦμε τὸ «Πά-
τερ ἡμῶν». – Γιὰ νὰ τὸ ποῦμε μαζί, τοῦ εἶπα, πρέπει νὰ συμ-
φωνοῦμε στὸ δόγμα. Ὅμως μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα
μέγα ἐστί… Ἔχουμε διαφορές. Εἴμαστε μὲν φυσικὰ παι-
διὰ τοῦ ἑνὸς Πατέρα, ἀλλὰ μερικὰ μένουν στὸ σπίτι καὶ με-
ρικὰ γυρίζουν ἔξω». Ἀοίδιμε Γ. Παΐσιε τὸ χάσμα, ποὺ ἐπι-
καλεῖσαι οἱ οἰκουμενιστὲς τὸ γεφύρωσαν ἐν μιᾷ νυκτί, καὶ
ἔτσι «ὁ ἐκλεκτός τους» αἱρεσιάρχης Πάπας, ὄχι μόνο
ἀπήγγειλε τὸ Πάτερ ἡμῶν, ἀλλὰ ἐμνημονεύθη, ὡς κανο-
νικὸς ἐπίσκοπος στὰ εἰρηνικὰ τῆς θείας Λειτουργίας. Τὸ
φοβερὸ ἢ τραγικὸ αὐτὸ ὀλίσθημα τῶν οἰκουμενιστῶν τὸ
προεῖπες ὡς ἑξῆς: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δὲν ἔχει
καμμιὰν ἔλλειψιν. Ἡ μόνη ἔλλειψις, ποὺ παρουσιάζεται,
εἶναι ἡ ἔλλειψις σοβαρῶν Ἱεραρχῶν καὶ ποιμένων μὲ πα-
τερικὲς ἀρχές».

ΠΟΙΑ ἆραγε εἶναι ἡ λογικὴ ἐξήγηση, γιὰ ὅσα βιώνει τὸ
ὀρθόδοξο Ποίμνιο σήμερα ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστάς;

Μήπως λόγῳ Ν. Ἐποχῆς καὶ οἰκουμενιστικῆς πλάνης, πα-
ρακάμψαμε τοὺς πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ἐμεῖς οἱ σύγ-
χρονοι Πατέρες καὶ τοποθετήσαμε ἐτικέττα στοὺς ἱεροὺς
Κανόνες μὲ ἡμερομηνία λήξεως;

Πρέπει στὸ ἑξῆς τὸ ὀρθόδοξο ποίμνιο νὰ εἶναι σὲ ἐγρή-
γορση μὲ μεγάλο ἀγωνιστικὸ φρόνημα, καὶ ἀκατάπαυστη

προσευχὴ πρὸς τὸν Κύριο, γιὰ νὰ ἀποτρέψη τὴν ἀλλοίωση
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ὅταν λόγῳ Ν. Ἐποχῆς πρε-
σβεύης οἰκουμενιστικά, ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν
τὸν ἄνθρωπο, πρὸς τὸν ἕνα Θεό, αὐτὸ εἶναι βλασφημία
κατὰ τῆς θείας οἰκονομίας καὶ ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ
Λόγου καὶ λυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἡ παν-
θρησκειακὴ συνάντηση πρόσφατα στὸ Βατικανὸ γιὰ προσ -
ευχὴ γιὰ τὴν εἰρήνη στὴ Μ. Ἀνατολή, ποὺ ἔλαβε μέρος ὁ
ἀρχηγὸς τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ Πάπας, ὁ Πατριάρ-
χης Βαρθολομαῖος, ὁ Ἰουδαῖος καὶ ὁ μουσουλμάνος, σὲ
ποιὸν Θεὸν ἆραγε προσευχήθηκαν; Ὁ Πάπας μὲ τὶς προσ -
θέσεις καὶ ἀφαιρέσεις, ἀμαύρωσε τὴν χριστιανικὴ πίστη,
ὁ Ἰουδαῖος δὲν πιστεύει στὸν Χριστό, ἀλλὰ στὸν ἐρχόμε-
νο «Μεσσία» ὁ μουσουλμάνος τὸν πιστεύει μόνο ὡς Προ-
φήτη, γιὰ τὸν Πατριάρχη μας εἴπαμε παραπάνω. Ἡ προσ -
ευχὴ αὐτῶν τελικὰ ἔγινε στὸ ἄγαλμα, ποὺ βρῆκε ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος στὴν Ἀθήνα καὶ ἔγραφε ἐπάνω «τῷ
Ἀγνώστῳ Θεῷ». Ἐξοῦ καὶ ἐπηκολούθησε μετὰ τὴν συμ-
προσευχή, μεγάλη αἱματοχυσία. Ὅταν ὁ κόσμος γύρω μας
βιώνη τόσα πολλὰ δεινὰ τὸ πανηγυρικὸ καὶ χαρμόσυνο
κλῖμα, ποὺ ἐπεκράτησε στὸ Φανάρι μεταξὺ τοῦ Πατριάρ-
χου καὶ τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα ἦτο σκάνδαλο τοῖς ὁρῶσιν.
Γιὰ μιὰ στιγμὴ ἀναρωτήθηκα μήπως ἀποτρέψανε τὴν πα-
νηγυρικὴ ψήφιση στὸ εὐρωπαϊκὸ κοινοβούλιο τοῦ νόμου
γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων, γι᾽ αὐτὸ ἐπικρα-
τοῦσε αὐτὴ ἡ ἐφορία;

Μετὰ ἀπὸ χίλια χρόνια διαιρέσεως τῆς ὀρθοδοξίας ἀπὸ
τὴν παπικὴ κακοδοξία, οἱ οἰκουμενιστές, ἀφοῦ παραμέρι-
σαν τοὺς προπάτορας ἡμῶν, ποὺ ἀγωνίσθησαν καὶ μᾶς πα-
ρέδωσαν τὴν ἀμώμητον ἀλήθεια τῆς ὀρθοδόξου πίστεως,
σήμερα ἐπιχειροῦν νὰ πλήξουν καὶ τὴν νοημοσύνη τῶν
πιστῶν. Αὐτὸ μαρτυρεῖ καὶ ἡ πρόσφατη προδοτικὴ συμ-
προσευχή. Ἐφ᾽ ὅσον εἶναι καρποὶ τῶν ψευδοδιαλόγων, θὰ
δώσουν λόγο στὸν Δικαιοκρίτη Κύριο γιὰ τὸν σκανδαλισμὸ
τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Μετὰ ἀπὸ πενήντα χρόνια ἐκκλησιασμοῦ μου στὸν ἱστο-
ρικὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου, τὴν προσεχῆ τεσσαρακοστή, Κυ-
ριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὸ νέο ἔτος, διὰ λόγους δια-
μαρτυρίας καὶ συνειδήσεως δὲν θὰ πάω στὸ Πρωτᾶτο,
ἀλλὰ σὲ ἄλλη ἐκκλησία, ποὺ δὲν θὰ μνημονεύση τὸ ὄνομα
τοῦ οἰκουμενιστοῦ - οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολο-
μαίου.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 8η

Τὴν ἐπιστροφὴν κατασχεθέντων
Ἱερῶν Ναῶν ὑπὸ τῆς Τουρκίας

ἐζήτησεν ὁ Οἰκουμ. Πατριάρχης
Συμφώνως πρὸς ἀνταπόκρισιν

τοῦ κ. Νικολάου Μαγγίνα πρὸς τὸν
διαδικτυακὸν ἐνημερωτικὸν ἱστό-
τοπον «amen» ὑπὸ ἡμερομηνίαν
4ην Ἰανουαρίου:

«Τὴν ἐπιστροφὴ στὸ Πατριαρ-
χεῖο καὶ τὴν Ὁμογένεια τῶν τριῶν
Ὀρθοδόξων Ναῶν, ποὺ βρίσκον-
ται στὴν περιοχὴ τοῦ Γαλατᾶ τῆς
Κωνσταντινούπολης καὶ κατασχέ-
θηκαν παράνομα πρὶν 50 καὶ πλέον
χρόνια ἀπὸ τὸν σχισματικὸ καὶ
ἀφορισμένο παπὰ-Εὐθύμ, ζήτησε
ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρ-
θολομαῖος ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ
τῆς Τουρκίας Ἀχμὲτ Νταβούτο-
γλου, κατὰ τὴν συνάντηση ποὺ
εἶχαν τὴν περασμένη Παρασκευή.

«Τὰ διεκδικοῦμε διότι μᾶς ἀνή-
κουν», εἶπε ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης σὲ ὁμιλία του, τὸ ἀπό-
γευμα τοῦ Σαββάτου, σὲ ἐκδήλω-
ση τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως
Ρωμαίικων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων
(Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.), κάνοντας γνωστὸ ὅτι
τὸ ζήτημα ἔχει πάρει καὶ τὴ δικα-
στικὴ ὁδό.

Πιὸ συγκεκριμένα, μετὰ τὸ τέ-
λος τῆς προσφώνησής του καὶ
ἐκτὸς κειμένου ὁ Πατριάρχης,
λαμβάνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν
Ἀστικὴ Σχολὴ τοῦ Γαλατᾶ στοὺς
χώρους τῆς ὁποίας ἔγινε ἡ ἐκδή-
λωση, θέλησε νὰ πληροφορήσει
τὴ Ρωμιοσύνη τῆς Πόλεως πὼς οἱ
ἀπὸ δεκαετιῶν ἀγῶνες διεκδίκη-
σης τῶν καταπατηθέντων τριῶν
Ναῶν τοῦ Γαλατᾶ ἐνισχύεται τώ-
ρα διά τῶν ἐνδίκων μέσων. Ὁ Πα-
τριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπεσήμα-
νε πὼς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ γεύ-
ματος, τὸ ὁποῖο παρέθεσε
προχθὲς ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς
Τουρκίας πρὸς τοὺς ἐπικεφαλῆς
τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων,
ἔθεσε ἐκ νέου τὸ ζήτημα τῶν
Ναῶν στὸν κ.Νταβούτογλου, ὁ
ὁποῖος ἐπέδειξε ἰδιαίτερο ἐνδια-
φέρον.

“Τὸ κύριο θέμα ποὺ τοῦ ἐθέσα-
μεν ἐκ μέρους τῆς Ρωμιοσύνης,
ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου ἦταν τὸ θέμα τῆς ἐπι-
στροφῆς τῶν Ναῶν τοῦ Γαλατᾶ.
Ἀπόψε ποὺ εἴμεθα ἐδῶ εἰς τὸν Γα-
λατᾶν τὸ θέμα εἶναι ἰδιαιτέρως
ἐπίκαιρον. Γνωρίζετε ἴσως ὅτι
ἔχουμε ξεκινήσει δικαστικὸν
ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐπανάκτησιν τῶν
Ναῶν μας, τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῶν Χίων,
πρὸς τὸ παρόν, καὶ θὰ τοὺς διεκδι-
κήσουμε μέχρι τέλους, διότι μᾶς
ἀνήκουν”, τόνισε στὴν ὁμιλία του
ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ
συνέχισε: “Καὶ ἄλλη φορά ἀπὸ τὸ
βῆμα αὐτό, ἀπὸ τὴν ἕδρα αὐτὴ καὶ
ἀπὸ ἄλλα βήματα ἐτονίσαμεν ὅτι
δὲν θὰ παύσουμε ὡς Ὁμογένεια
καὶ ὡς Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
νὰ διεκδικοῦμε αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀνή-
κουν. Τὰ διεκδικοῦμε διότι μᾶς
ἀνήκουν. Ἐλπίζομεν ὅτι κατὰ τὸ
ἀρξάμενον νέον ἔτος θὰ ὑπάρξει
φῶς ἀπόδοσης δικαιοσύνης”.

Οἱ τρεῖς Ναοὶ εἶναι ἡ Παναγία
Καφφατιανή, ὁ ὁποῖος καταπατή-
θηκε τὸ 1924, τοῦ Ἁγίου Νικολάου
καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τῶν Χίων,ὁ
ὁποῖοι καταπατήθηκαν τὸ 1965. Οἱ
τρεῖς ἐκκλησίες καὶ ἡ ἀκίνητη πε-
ριουσία τους κατασχέθηκαν παρά-
νομα καὶ μὲ πολιτικὴ παρέμβαση
ἀποδόθηκαν στὸ δῆθεν "Τοῦρκο-
Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο", κατα-
σκεύασμα τῆς Ἄγκυρας, ποὺ
οὐδέποτε ἀναγνωρίσθηκε ἀπὸ
ὁποιαδήποτε Ἐκκλησία στὸν κό-
σμο.

Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ πὼς τὸ θέ-
μα τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν ποὺ κα-
ταπατήθηκαν σὲ βάρος τῆς Ρωμαί-
ικης κυριότητας ἦταν ἀπὸ τὰ
πρῶτα στὸν κατάλογο τῶν αἰτημά-
των, ποὺ ἔθεσαν πρὸς τὴν Ἄγκυ-
ρα τόσο ὁ ἀοίδιμος Πατριάρχης
Δημήτριος ὅσο καὶ ὁ διάδοχός του
καὶ σημερινὸς Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης Βαρθολομαῖος».

Νέος κανονισμὸς διὰ τὸν τρόπον
ἐπιλογῆς καὶ λειτουργίας

τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας

τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσεν ἐγκύκλιον,
μὲ τὴν ὁποίαν γνωστοποιεῖται ὁ
νέος κανονισμὸς τῶν Μητροπολι-
τικῶν Συμβουλίων. Συμφώνως
πρὸς τὸν διαδικτυακὸν ἱστότοπον
«efimerios.gr» τῆς 8ης Ἰανουαρί-
ου:

«Ὅλα τὰ Μητροπολιτικὰ Συμ-
βούλια πρέπει νὰ ἀνασυγκροτη-
θοῦν μὲ θητεία ἕως τὸ τέλος τοῦ
2016 (κατ' ἐξαίρεση) καὶ ἀπὸ ἐκεῖ
καὶ ἔπειτα θὰ ἔχουν τριετῆ θη-
τεία.

Τὰ Μητροπολιτικὰ Συμβούλια
ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὸν Μητροπο-
λίτη ἢ τὸν νόμιμο ἀναπληρωτή
του, ἕνα δικηγόρο τοῦ Δικηγορι-
κοῦ Συλλόγου τῆς περιοχῆς, ἕνα
κάτοχο οἰκονομικοῦ πτυχίου ΑΕΙ
ἢ ΤΕΙ, δύο ἐφημερίους, δύο
ἐκκλησιαστικοὺς συμβούλους
ἀπὸ ὁποιαδήποτε Ἐνορία (ὄχι
ἀπαραίτητα τῆς ἕδρας) τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, δηλαδὴ εἶναι
ἑπταμελές.

Δὲν ἀπαγορεύεται κάποιο ἀπὸ
τὰ μέλη νὰ εἶναι δημόσιος ὑπάλ-
ληλος ἢ δημόσιος λειτουργός.
Ἑπομένως μπορεῖ νὰ ἐξακολου-
θήσει νὰ συμμετέχει καὶ ὁ Προ-
ϊστάμενος τῆς τοπικῆς Δ.Ο.Υ.,
ἀλλὰ δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸς ὁ
διορισμός του ὡς μέλους τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Συμβουλίου, ὅπως
συνέβαινε μέχρι τώρα.

Οἱ ἐφημέριοι καὶ οἱ ἐκκλησια-
στικοὶ σύμβουλοι ἐπιλέγονται ἀπὸ
τὸν Μητροπολίτη καὶ δὲν διενερ-
γεῖται κλήρωση πλέον.

Ἀπαγορεύεται οἱ ἐκκλησιαστι-
κοὶ σύμβουλοι νὰ εἶναι μεταξύ
τους συγγενεῖς ἕως τετάρτου
βαθμοῦ ἐξ αἵματος (πρῶτα ἐξα-
δέλφια) ἢ τρίτου βαθμοῦ ἐξ ἀγχι-
στείας (π.χ. ὁ γονέας τῆς συζύγου
καὶ ὁ γαμπρός του).

Ἐπιτρέπεται ἡ συνεδρίαση τῶν
μελῶν Μητροπολιτικοῦ Συμβου-
λίου μὲ τηλεδιάσκεψη. 

Ἐὰν μέλος τοῦ Συμβουλίου

ἐκλείψει, τὸ Συμβούλιο μπορεῖ νὰ
λειτουργήσει νόμιμα γιὰ ἕνα ἑξά-
μηνο, μετὰ ἀπὸ τὴν πάροδο τοῦ
ὁποίου δέον νὰ διορισθεῖ ἄλλο
μέλος γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς θητεί-
ας τοῦ ἐλλείποντος μέλους.

Τὸ Μητροπολιτικὸ Συμβούλιο
συνεδριάζει τακτικῶς μία φορά
τὸ δίμηνο καὶ ἐκτάκτως ὅποτε
κρίνει ὁ Πρόεδρος ἢ τὸ ζητήσει
τὸ 1/3 τῶν μελῶν του.

Πρόσκληση τῶν μελῶν τοῦ
Συμβουλίου δὲν χρειάζεται, ἐὰν
ἔχουν ὁρισθεῖ συγκεκριμένες
ἡμερομηνίες συνεδριάσεων εἴτε
μὲ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου
εἴτε μὲ πρακτικὸ τοῦ ἴδιου τοῦ
Συμβουλίου, τοῦ ὁποίου ἔχουν
λάβει γνώση τὰ μέλη.

Προσφυγὴ κατὰ ἀποφάσεων
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου
ἐνώπιον τῆς ΔΙΣ ἐπιτρέπεται
χωρὶς προθεσμία, ἀλλὰ μόνο σὲ
ὅποιον ἔχει προσωπικό, ἄμεσο καὶ
ἐνεστὼς ἔννομο συμφέρον πλέ-
ον.

Προβλέπεται γιὰ πρώτη φορά
ρητὰ ὅτι τὸ Μητροπολιτικὸ Συμ-
βούλιο εἶναι ἁρμόδιο γιὰ τὴν ἀπό-
φαση σύναψης σύμβασης ποὺ
προκαλεῖ δαπάνη, ἡ ὁποία δὲν
ἔχει προβλεφθεῖ στὸν προϋπολο-
γισμὸ τῆς Μητρόπολης καὶ ὑπερ-
βαίνει τὸ ποσὸ τῶν 5.000 χωρὶς
ΦΠΑ, ὁπότε τὸ Μητροπολιτικὸ
Συμβούλιο προβαίνει καὶ σὲ ἀνά-
λογη τροποποίηση τοῦ προϋπολο-
γισμοῦ.

Προβλέπεται γιὰ πρώτη φορά
ρητὰ ὅτι τὸ Μητροπολιτικὸ Συμ-
βούλιο ἀποφασίζει γιὰ τὸ ἄνοιγμα
καὶ κλείσιμο τραπεζικῶν λογα-
ριασμῶν, ἀγοραπωλησία κινητῶν
ἀξιῶν καὶ χρηματοοικονομικῶν
προϊόντων, ἀλλὰ ἡ κίνηση τῶν
τραπεζικῶν λογαριασμῶν γίνεται
ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη.

Θεσπίζεται γενικὸ τεκμήριο
ἁρμοδιότητας, δηλ. γιὰ ὅσα θέμα-
τα δὲν προβλέπεται εἰδικῶς
ἁρμοδιότητα τοῦ Μητροπολιτι-
κοῦ Συμβουλίου, ἁρμόδιος εἶναι
ὁ Μητροπολίτης».

ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

Ἡ καθηγήτρια κ. Ἑ. Κουτσουραδῆ υἱοθέτησε τὴν θέσιν τοῦ κ. Ἐρντογὰν 
ὅτι τὰ Ὀθωμανικὰ εἶναι «γλῶσσα τῆς φιλοσοφίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ»
Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα

«δημοκρατία» τῆς 27ης Δεκεμβρί-
ου:

«Τὰ βήματα τῆς Μ. Ρεπούση
ἀκολουθεῖ ἕτερη Ἑλληνίδα καθη-
γήτρια, ἡ Ἑλένη Κουτσουραδῆ, δι-
ευθύντρια τοῦ Κέντρου Ἀνθρωπί-
νων Δικαιωμάτων τοῦ Πανεπιστή-
μιου τοῦ Maltepe. Ἡ καθηγήτρια
υἱοθέτησε ἄποψη τοῦ Τ. Ἐρντο-
γάν, ὅτι τὰ ὀθωμανικὰ-τουρκικὰ
εἶναι “γλώσσα τῆς φιλοσοφίας καὶ
τοῦ πολιτισμοῦ” καὶ ὅτι διαθέτουν
τὸν ἀπαραίτητο πλοῦτο, ὥστε νὰ
μποροῦν νὰ διατυπώσουν ἱκανο-
ποιητικὰ πολύπλοκες φιλοσοφικές,
ἐπιστημονικὲς ἔννοιες! Ἡ καθηγή-
τρια προέβαλε τὶς ἀπόψεις της σὲ
συνέντευξη στὸν τουρκικὸ Τύπο,
προκαλώντας ἐνθουσιώδη σχόλια
σὲ “φίλους” της Τούρκους ἐπιστή-
μονες. Οἱ δηλώσεις ἔγιναν μὲ
ἀφορμὴ τὸν ἔντονο διάλογο, ποὺ

διεξάγεται αὐτὴ τὴν περίοδο στὴν
Τουρκία, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀπόφαση
Ἐρντογάν νὰ ξεκινήσει διδασκαλία
ὀθωμανικῶν στὰ τουρκικὰ σχο-
λεῖα.

Ὁ μεγαλοϊδεατισμὸς τοῦ Ἐρντο-
γάν ἐπιχειρεῖ νὰ καλύψει τὸ
ὑπαρκτὸ πολιτισμικὸ κενὸ στὴν
Τουρκία σὲ σχέση μὲ ἄλλες χῶρες
ὅπως Ἑλλάδα, Ἰταλία κ.ἄ. ποὺ μπο-
ροῦν νὰ διδάξουν ἀρχαιότερες
μορφὲς τῆς καθομιλουμένης, λόγῳ
τῆς μακρᾶς γλωσσικῆς ἱστορίας
τους. Μὲ τὶς ἀπόψεις της ἡ καθηγή-
τρια Κουτσουραδὴ ἐπικροτεῖ τὸν
Ἐρντογάν, ἐπικρίνοντας τοὺς ἀντι-
πάλους του. Σύμφωνα μὲ τὴ νεοο-
θωμανικὴ ἄποψη, τὰ ὀθωμανικὰ
εἶναι τὰ “ἀρχαιότερα” τουρκικά, ποὺ
ὁμιλοῦνταν ἀπὸ τὴν ἐλὶτ στὴν
Ὑψηλὴ Πύλη, καθὼς ὑπῆρχε σαφὴς
διαχωρισμὸς μεταξὺ ὀθωμανικῶν
καὶ λαϊκῆς (τουρκομανικῆς) γλώσ-
σας, ποὺ μιλοῦσε ὁ λαὸς ἀπὸ τὰ πα-
ράλια ἕως τὴν Ἀνατολία.

Τὰ λεγόμενα “ὀθωμανικὰ” (ὁ
Ὅρος ἀποτελεῖ νεολογισμὸ) στὴν
οὐσία εἶναι μεῖγμα τουρκομανικῶν,
ἀραβικῶν, περσικῶν καὶ πολλῶν
ἑλληνικῶν λέξεων, ποὺ τὰ χρησιμο-
ποιοῦσαν ὑψηλόβαθμοι ἀξιωμα-
τοῦχοι τῆς Πύλης (κυρίως Φανα-
ριῶτες διπλωμάτες) στὶς διεθνεῖς
ἐπαφές.

Ἡ ἀπόφαση νὰ ξεκινήσει ἡ διδα-
σκαλία τους ἀποτελεῖ μία ἀκόμα
ἔνδειξη στροφῆς τῆς Τουρκίας
στὸν μετακεμαλικὸ νεοοθωμα-
νισμὸ (οἰκοδόμηση τοῦ παλατιοῦ
Ἐρντογάν, ἀνακάλυψη τῆς Ἀμε-
ρικῆς ἀπὸ μουσουλμάνους κ.λπ.),

ξεσηκώνοντας θύελλα ἀντιδράσε-
ων.

Ἡ Ἑλ. Κουτσουραδῆ εἶναι μέλος
Ἱδρύματος Τούρκων Φιλοσόφων καὶ
ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς
Ὁμοσπονδίας Φιλοσόφων, καὶ ἔχει
ἀναλάβει ἐργολαβικὰ νὰ στηρίξει
τὶς θέσεις τοῦ Τούρκου προέδρου.

Δυστυχῶς, δὲν εἶναι ἡ πρώτη οὔτε
καὶ ἡ τελευταία, καθὼς ἡ Χώρα μας
παράγει τέτοια “μπουμπούκια”, ὅπως
ἡ ἐπίτροπος Ἄννα Διαμαντοπούλου,
ποὺ εἰσηγήθηκε τὰ ἀγγλικὰ νὰ διδά-
σκονται ὡς δεύτερη μητρικὴ γλώσ-
σα τῶν Ἑλλήνων.

Ν. Σταυρουλάκης».

ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 55ΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»

Πῶς τὰ ΜΜΕ βοηθοῦν μὲ τὴν προβολὴν νέων προτύπων εἰς τὴν ἐξάπλωσιν
ἰδεῶν, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν μὲ ἀνατροπὴν τὴν ἱεράρχησιν τῶν ἀξιῶν

Προσφάτως διεξήχθη τὸ 55ον
Παιδαγωγικὸν Συνέδριον τοῦ Συλλό-
γου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς
Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» μὲ
θέμα: «Ἀναζήτηση τῆς ὡραιότητος
σὲ καιρούς βαρβαρότητας». Εἰς τὰ
πορίσματα τοῦ συνεδρίου ὑπογραμ-
μίζονται τὰ ἀκόλουθα:

«Ὁ πρῶτος λόγος γιά τήν ὀμορ-
φιά ἀκούγεται στήν ὁλοκλήρωση
τῆς δημιουργίας: “καί εἶδεν ὁ Θεός
ὅτι καλόν”, καί μετά τήν πλάση τοῦ
ἀνθρώπου: “πάντα καλά λίαν”. Ἡ
ὡραιότης τοῦ ἀνθρωπίνου προσώ-
που ἔγκειται στή θεοειδεία του.

Ὁ σύγχρονος πολιτισμός προ-
βάλλει ἕνα μοντέλο ἀνθρώπου
ἐντελῶς ἐπίπεδο καί μονοδιάστατο,
δίχως Θεό, δίχως αἰώνια προοπτική,
δίχως ψυχή, δίχως ἠθική. Ἕνα ὄν
ζωῶδες, ὑλικό, μηχανικό, ἐφήμερο,
πού γιά λίγο ὑπάρχει ἀλλά δέν ζεῖ.
Ἡ ἀπαξίωση τοῦ φυσικοῦ κάλλους
τῆς δημιουργίας καθώς καί τῆς
ὀμορφιᾶς τῆς Ἐκκλησίας ἐκ μέ-
ρους τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου

εἶναι ὑπεύθυνη γιά τήν ποικιλόμορ-
φη ἀσχήμια, πού κατακλύζει σήμε-
ρα τήν ἴδια τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου
καθώς καί ὅλες τίς δομές τῆς κοι-
νωνίας.

Στήν ἐπιλογή τῆς ἀσχήμιας στήν
ἐμφάνιση καί τή συμπεριφορά τῶν
νέων σήμερα πρέπει νά ἀναζητηθεῖ
ἡ ἐκδίκηση πού παίρνουν τά παιδιά
ἀπό τούς γονεῖς τους καί γενικότε-
ρα ἀπό τούς μεγαλυτέρους, οἱ
ὁποῖοι τά πιέζουν νά μείνουν μέσα
στά παραδοσιακά πλαίσια, τή στιγμή
πού οἱ ἴδιοι τά ὑπονομεύουν μέ τά
ποικιλόμορφα πάθη τους. Ἡ ὑποκρι-
σία αὐτή τῶν μεγαλυτέρων τά ὁδη-
γεῖ σέ ἀντίδραση, πού ἐκφράζεται
μέ τούς συγκεκριμένους τρόπους
καί μέσα.

Ἡ ἀνάδυση τῆς διαφορετικότη-
τας στίς ἡμέρες μας εὐνοεῖται ἀπό
τή διαδικασία τῆς παγκοσμιοποί-
ησης. Ἡ ἐκπληκτική ἀνάπτυξη καί
κυριαρχία τῶν μέσων μαζικῆς ἐνη-
μέρωσης καί ἐπικοινωνίας, μέ τήν
προβολή νέων προτύπων ζωῆς ἀντί-
θετων μέ τίς παραδοσιακές σταθε-

ρές τοῦ ἔθνους καί τῆς θρησκείας,
ὑποβοηθοῦν τήν ἐξάπλωση ἰδεῶν
πού καθίστανται ἀπειλητικές, κα-
θώς διακρίνονται ἀπό τάσεις ἀνα-
τροπῆς στήν ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν.
Ὁ κίνδυνος τῆς τελικῆς ἀπαξίωσης
τοῦ φυσιολογικοῦ, τοῦ κανονικοῦ,
τοῦ λογικοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ἠθι-
κοῦ, τοῦ ὡραίου καθίσταται προφα-
νής.

Σέ ὅλα τά πεδία τῆς προσωπικῆς,
διαπροσωπικῆς, συζυγικῆς, ἐκκλη-
σιαστικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς πα-
ρατηρεῖται ἡ διαφορετικότητα σέ
ἄμεση σχέση μέ τή συμπληρωματι-
κότητα, πού ὁδηγεῖ τελικά στήν
πληρότητα. Στήν ἔννοια τοῦ
ἀνθρώπου ἐνυπάρχουν καί λει-
τουργοῦν φυσικά καί συμπληρωμα-
τικά δύο διαφορετικότητες, ὁ
ἄνδρας καί ἡ γυναίκα. Ἡ σαρκική
τους ἕνωση ἔχει ὀντολογικό χαρα-
κτήρα καί ὁδηγεῖ στήν ἑνότητα καί
πληρότητα. Αὐτή εἶναι καί ἡ οὐσία
τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου: οἱ δύο
μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
γίνονται ἕνα, γιατί μόνον ἔτσι μπο-

ρεῖ νά προέλθει ἡ νέα ζωή. Ὡς ἐκ
τούτου καθίσταται προφανές ὅτι ἡ
ὁμόφυλη ἐρωτική σχέση ἀποτελεῖ
ἔκπτωση στό παρά φύσιν, χάνει τήν
ἑνοποιητική της λειτουργία καί
ἀχρηστεύει τό ρόλο της. Ἐκπίπτει
ἀπό τήν ἀποστολή της καί καταντᾶ
ἕνα ἐργαλεῖο ἄγονης, ἄσκοπης καί
μή γνήσιας ἡδονῆς. Ἀπό ἕνα ὁμό-
φυλο “γάμο” ἀπουσιάζει ἡ οὐσιαστι-
κή ἕνωση καί ἑνότητα τῶν δύο.

Ἡ ἀναστήλωση τῆς ὡραιότητος
τοῦ προσώπου, ἔργο κυρίως τῆς
Ἐκκλησίας, ἐπιτυγχάνεται μέ τό
ζωντάνεμα τῆς πίστεως στή θεότη-
τα τοῦ Χριστοῦ, μέ τόν πόθο τῆς
καλλιέργειας τῶν ἀρετῶν καί κυ-
ρίως τῆς ἀγάπης, μέ τήν κατανόηση
τῆς ἁμαρτωλότητας τοῦ ἀνθρώπου
καί τῆς αἰώνιας προοπτικῆς του, μέ
τήν παραδοχή τῆς ματαιότητας τοῦ
κόσμου καί τόν σεβασμό τῆς θεϊκῆς
δημιουργίας. Ἡ θεοποιός χάρις τοῦ
Θεοῦ ἐπισφραγίζει τήν ἀποκατά-
σταση τοῦ ἀρχεγόνου κάλλους
στόν ἄνθρωπο».

«ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΜΕ ΧΡΥΣΟΧΑΡΤΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΡΩΜΙΑ ΤΗΣ»

Σφοδρὰν ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ συμφώνου ἐλευθέρας
συμβιώσεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιατίστης κ. Παῦλος
• ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤωΝ ΔΑΝΕΙΣΤωΝ ΤΗΣ ΧωΡΑΣ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙζΕΙ ΤΥΡΑΝΝΟΥΣ

Σφοδρὰν ἐπίθεσιν εἰς τὸ σύμφω-
νον ἐλευθέρας συμβιώσεως ἐξαπέ-
λυσεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιατί-
στης κ. Παῦλος εἰς τὸ μήνυμά του
διὰ τὰ Θεοφάνεια. Μὲ τὸ ἴδιο μήνυ-
μα ἐξαπολύει ἐπίθεσιν ἐναντίον τῶν
δανειστῶν τῆς Χώρας μας, τοὺς
ὁποίους χαρακτηρίζει τυράννους.
Τὸ πλῆρες κείμενον τοῦ μηνύματος
ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Πρὸς
τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ

Λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως:

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
“Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου

Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη
προσκύνησις” ψάλλει ἡ Ἐκκλησία
μας σήμερα κατὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ
τῶν Θεοφανείων. Ἡ λέξη ἑρμη-
νεύει τὸ νόημα καὶ τὸ περιεχόμενο
τοῦ γεγονότος καὶ τὸ γεγονὸς εἶναι
ἡ ἀποκάλυψη καὶ ἡ φανέρωση τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται καὶ
φανερώνει τὴν ταυτότητά του.
Ἀποκαλύπτει ὅτι, ὁ ἕνας κατὰ τὴν
οὐσία Θεός, ὑποστασιάζει τὸ πρό-
σωπο τοῦ Πατρός, τὸ πρόσωπο τοῦ
Υἱοῦ καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ
Θεὸς εἶναι ἕνας κατὰ τὴν οὐσία καὶ
Τριαδικὸς κατὰ τὶς ὑποστάσεις.
Αὐτὴ ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ δὲν
γίνεται μὲ ἕνα τρόπο θεωρητικό,
ἀλλὰ μὲ τὴν ταυτόχρονη καὶ ταυτό-
χρονα διακριτὴ παρουσία τῶν τριῶν
προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ
ἴδιο γεγονός.

Τὸ τροπάριο συνεχίζει: “τοῦ γὰρ
γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύ-
ρει σοι, ἀγαπητὸν σὲ Υἱὸν ὀνομά-
ζουσα καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περι-
στερᾶς ἐβεβαίου τοῦ Λόγου τὸ
ἀσφαλές”. Στὴν Βάπτιση τοῦ Χρι-
στοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ ὁ
Πατὴρ εἶναι παρὼν καὶ βεβαιώνει
ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Μονο-
γενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ
ἀγαπητὸς Υἱὸς καὶ τὴν φωνὴ τοῦ
Πατέρα τὴν ἐπιμαρτυρεῖ τὸ Πνεῦμα
τὸ Ἅγιο, τὸ ὁποῖο ἐν εἴδει περι-
στερᾶς ἐπικάθηται ἐπὶ τὸν Υἱόν.

Εἶναι στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐκπλη-
κτικὴ ἡ Μαρτυρία τοῦ Προδρόμου
καὶ Βαπτιστοῦ. “Ἐγὼ μᾶς λέγει, δὲν
ἤξερα ποιὸς εἶναι ὁ Υἱός. Ἀλλὰ
Ἐκεῖνος ποὺ μὲ ἔστειλε νὰ Βαπτίζω
μοῦ εἶπε ὅτι σ᾽ Αὐτὸν ποὺ θὰ δεῖς νὰ
κατέρχεται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν
εἴδει περιστερᾶς, Αὐτὸς εἶναι ὁ

Υἱός μου ὁ ἀγαπητός. Καὶ ὁ Τίμιος
Πρόδρομος ἔχει διπλῆ τὴν μαρτυ-
ρία. Ἀκούει πρῶτον τὴν φωνὴ τοῦ
Πατέρα καὶ δεύτερον βλέπει τὸ
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν εἴδει περι-
στερᾶς νὰ παρίσταται.

Ὁ Θεός, λοιπόν, τὸν Ὁποῖον
ἐμπιστευόμαστε εἶναι τόσο κα-
θαρὸς καὶ τόσο σαφὴς στὴν ἀποκά-
λυψή Του, ὥστε δὲν ἀφήνει ἀμφι-
βολία σὲ κανένα. Εἶναι τόσο εὐδιά-
κριτα τὰ τρία πρόσωπα καὶ τὴν ἴδια
στιγμὴ ἔχουν τὴν ἴδια οὐσία. Εἶναι
Τριὰς ἐν Μονάδι καὶ Μονὰς ἐν Τριά-
δι. Ὁ ἀληθινὸς Θεός, λοιπόν, δὲν
μᾶς δίνει μαρτυρίες μέσῳ τρίτων,
ἀλλὰ ὁ ἴδιος συνιστᾷ τὸν Ἑαυτό
Του.

Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ ἀφ’ ἑαυτῆς
ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία. Εἶναι σημαντικὸ
νὰ μὴ περπατᾷς στὸ σκοτάδι, ἀλλὰ
νὰ γνωρίζεις τὸν Θεόν. Ἡ γνώση
τοῦ Θεοῦ γίνεται τὴν ἴδια στιγμὴ καὶ
γνώση τοῦ ἀνθρώπου. Γνώση τοῦ
τρόπου τῆς αὐθεντικῆς του ὑπάρ-
ξεως. Πόσο στ’ ἀλήθεια καλὰ γνωρί-
ζουμε τὸν ἑαυτό μας; Πῶς ὑπάρ-
χουμε, πῶς λειτουργοῦμε;

Ὁ ἄνθρωπος, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
ἔχουμε κάτι κοινό. Τὴν ἀνθρώπινη
φύση μας. Πάνω δὲ σὲ αὐτὸ τὸ δε-
δομένο στηρίζεται ἡ ἰσοτιμία ὅλων
τῶν ἀνθρώπων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη
πλευρὰ τὸ κάθε συγκεκριμένο
ἀνθρώπινο πρόσωπο εἶναι μοναδικὸ
καὶ ἀνεπανάληπτο. Ἡ κοινή, λοιπόν,
ἀνθρώπινη φύση μας ὑποστασιάζε-
ται σὲ πλῆθος ἀνθρώπινων προσώ-
πων. Γιατί ὅμως ὑπάρχουμε μὲ αὐτὸ
τὸν τρόπο; Γιατί αὐτὸ εἶναι τὸ ἀρχέ-
τυπό μας. Εἴμαστε κατ’ εἰκόνα Θεοῦ
δημιουργημένοι. Πῶς ὑπάρχει ὁ
Θεός: Ἕνας κατὰ τὴν οὐσία, Τρια-
δικὸς κατὰ τὰ πρόσωπα. Πῶς ὑπάρ-
χει ὁ ἄνθρωπος: Ἕνας κατὰ τὴν
ἀνθρώπινη φύση, πολλαπλοῦς κατὰ
τὰ πρόσωπα. Ὁ Θεός, λοιπόν, εἶναι
κοινωνία προσώπων καὶ ὁ ἄνθρω-
πος στὴν αὐθεντικότητά του ἔχει
πλασθεῖ νὰ ζεῖ ὄχι ἀτομικὰ ἀλλὰ κοι-
νωνικά, ὡς κοινωνία προσώπων. Ὁ
Θεὸς εἶναι ΑΓΑΠΗ. Δὲν μᾶς λέγει
ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει ΑΓΑΠΗ, ἀλλὰ ὅτι ὁ
Θεὸς ΕΙΝΑΙ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη βιώνε-
ται ὡς σχέση καὶ ὁ Θεὸς ΕΙΝΑΙ ἀγά-
πη, γιατί δὲν εἶναι ἕνα, ἀλλὰ τρία
πρόσωπα. Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια ἔχει καί-
ρια σημασία γιὰ τὴ ζωή τοῦ ἀνθρώ-
που. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ κατ’ εἰκόνα
Θεοῦ δημιουργημένος καλεῖται νὰ
ΕΙΝΑΙ ἀγάπη. Αὐτὴ εἶναι ἡ φυσικὴ
σχέση τῶν ἀνθρώπων. Ἡ κλήση τοῦ

ἀνθρώπου εἶναι νὰ κοινωνεῖ ἐν
ἀγάπῃ ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλο καὶ νὰ
συγκροτοῦν τὴν ἀγαπητικὴ κοινω-
νία τῶν προσώπων. Κάθε ἄλλος
τρόπος ὕπαρξης εἶναι λαθεμένος
καὶ ἀρρωστημένος. Ἡ ἔκπτωση ἀπὸ
τὴν ἀγάπη εἶναι μὴ ζωή, εἶναι ἄρνη-
ση τῆς ζωῆς.

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα, λοιπόν, εἶναι
μεγάλη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, γιατί καὶ
τὸν ἀληθινὸ Θεὸ γνωρίζει, ἀλλὰ καὶ
τὸν ἀληθινὸ ἄνθρωπο γνωρίζει. Ἡ
ἄρνηση αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ, τελικὰ
ἀποδεικνύεται ἄρνηση τοῦ ἴδιου
τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι διάλυση τοῦ
τρόπου τῆς ὑπάρξεώς του. Σὲ αὐτὴ
τὴν διαλυμένη κατάστασή μας ὁ
ἄλλος, ἀκόμη καὶ ὁ ἄνθρωπος τοῦ
σπιτιοῦ μας, δὲν εἶναι πλέον ἡ χαρά
μας, ἀλλὰ ἡ κόλασή μας. Καταφέ-
ραμε ὄχι μόνο στὶς κοινωνίες μας,
ἀλλὰ μέσα στὴν ἴδια μας τὴν οἰκο-
γένεια, ὁ ἕνας νὰ μὴ εἶναι γιὰ τὸν
ἄλλο ἡ χαρά του ἀλλὰ ἡ κόλασή
του. Ἀλλὰ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἡ
ἀποτυχία μας καὶ ἡ παρακμή μας.

Σήμερα, αὐτὴ τὴν παρακμή μας
προσπαθοῦμε νὰ τὴν περιτυλίξουμε
μὲ χρυσόχαρτο, γιὰ νὰ κρύψουμε
τὴν βρωμιά της. Ἕνα τέτοιο χρυσό-
χαρτο εἶναι καὶ τὸ λεγόμενο “Σύμ-
φωνο ἐλεύθερης συμβίωσης”. Ἀνί-
κανοι νὰ ἀγαπήσουμε καὶ νὰ ἐρω-
τευθοῦμε, προσπαθοῦμε νὰ κρύ-
ψουμε τὰ κουρέλια μας, τυλίγοντάς
τα σὲ χρυσόχαρτο. Γιατί αὐτὸ ποὺ
πρασπαθοῦμε νὰ κρύψουμε, εἶναι
αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἀνικανότητά μας
νὰ ἀγαπᾶμε, αὐτὴ ἡ βεβαιότητά μας
γιὰ τὸ πόσο ἀνέντιμος εἶναι αὐτός,
ποὺ προσωρινὰ ζοῦμε μαζί, ὥστε νὰ
προσπαθοῦμε νὰ προστατευθοῦμε
ἀπὸ τὴν κακία του μὲ σύμφωνα, καὶ
κοροϊδεύουμε τὸν ἑαυτό μας, ὅταν
μιλᾶμε γιὰ σύμφωνο ἐλεύθερης
συμβίωσης. Ἀλήθεια, πόσο ἐλεύθε-
ρη εἶναι μία σχέση ποὺ χρειάζεται
σύμφωνο, γιὰ νὰ σταθεῖ στὰ πόδια
της, καὶ πόσο ἐλεύθερη μπορεῖ νὰ
εἶναι μία συμ+βίωση!!! Καὶ ὅλα αὐτά,
γιατί μᾶς λείπει ἡ τόλμη τῆς ἀλη-
θινῆς ἀγάπης. Τὴν στραγγάλισε ὁ
ἐγωισμός μας! Ἡ πραγματικὴ ἐλευ-
θερία μιᾶς σχέσης εἶναι αὐτὴ ποὺ
προσφέρει ἡ βεβαιότητα τῆς ἀγά-
πης. Ἡ ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβο,
καὶ αὐτὸ ποὺ ζητᾶ εἶναι ὁ πλουτι-
σμός της μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος στὴν ζωή καὶ τὴν
σχέση -αὐτὸ εἶναι ὁ ἐκκλησιαστικὸς
Γάμος- τοῦ ὁποίου οἱ πρῶτοι καρποὶ
εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ χαρὰ καὶ ἡ εἰρήνη.

Ἡ σημερινὴ ἑορτὴ καὶ ἡμέρα
ἀποκαλύπτει μέσα ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ
τῆς ἀγαπητικῆς κοινωνίας τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος τὴν ἀσχήμια τῆς ἀνέρα-
στης συνάθροισης ἀτομικῶν ὑπάρ-
ξεων καὶ κατὰ συνέπεια τῆς ἀποτυ-
χίας τῆς δικῆς μας ζωῆς.

Δὲν εἶναι, λοιπόν, ἄλλο τὰ Θεο-
φάνεια καὶ ἄλλο ἡ καθημερινή μας
ζωή. Τὰ Θεοφάνεια ποὺ λέγονται
καὶ Φῶτα, ἔρχονται ἀκριβῶς γιὰ νὰ
φωτίσουν τὴν καθημερινότητά μας,
γιὰ νὰ μὴ εἶναι ἡ κόλαση ποὺ φτιά-
ξαμε, ζώντας μακρυὰ ἀπὸ τὸν Χρι-
στό. Ἂν εἴχαμε μάθει νὰ ἀλληλοπε-
ριχωρούμεθα, ὅπως τὰ πρόσωπα
τῆς Ἁγίας Τριάδος, στὸ Σῶμα τοῦ
Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία Του,
καὶ εἴμασταν ἑνωμένοι στὴν ἀγάπη
του, θὰ εἴχαμε διώξει πρὸ πολλοῦ
αὐτοὺς ποὺ μᾶς πνίγουν, καθὼς μέ-
ρα μὲ τὴ μέρα μᾶς ἀφαιροῦν τὸ
ὀξυγόνο, ποὺ ἀναπνέουμε. Δὲν θὰ
περιμέναμε τὰ δάνεια τῶν τυράν-
νων μας, γιὰ νὰ ζήσουμε, ἀλλὰ θὰ
ζούσαμε ἀπὸ τὸν πλουτισμὸ τῆς
ἀγάπης μας καὶ θὰ εἴμασταν ἐλεύ-
θεροι.

Σήμερα, ὅμως, ποὺ ὁ Χριστὸς
μπαίνει στὸν Ἰορδάνη ποταμό, “τῶν
ὑδάτων ἁγιάζεται ἡ φύσις καὶ ρήγνυ-
ται ὁ Ἰορδάνης”. Καθὼς ὁ Χριστὸς
μπαίνει στὸν ποταμό, ὁ Ἰορδάνης
“ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, ὁρῶν τὸν
ἀόρατον ὁραθέντα, τὸν Δεσπότην
ἐν δούλου μορφῇ”. Συγκλονιστικὸ
τὸ γεγονός, νὰ βλέπει κανεὶς τὸν
Ἰορδάνη ποταμὸ νὰ ἀλλάζει πορεία
καὶ νὰ στρέφεται εἰς τὰ ὀπίσω.

Ἐμεῖς σήμερα τελοῦμε τὸν Με-
γάλο Ἁγιασμό, προκειμένου νὰ
ἁγιάσουμε τὰ σπίτια μας, τὰ χωρά-
φια μας, τὰ κτήματά μας, νὰ πιοῦμε
ἀπὸ αὐτὸν καὶ νὰ τὸν κρατήσουμε
στὰ σπίτια μας, γιὰ κάθε δύσκολη
ὥρα. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος μᾶς λέγει ὅτι, παλαιά, τὴν
ἡμέρα τῶν Θεοφανείων οἱ χριστια-
νοὶ ξυπνοῦσαν νύκτα καὶ πήγαιναν
στὶς πηγὲς καὶ ἔπαιρναν νερό, ποὺ
τὸ θεωροῦσαν ἁγιασμένο, γιατί πί-
στευαν ὅτι τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφα-
νείων ὅλα τὰ νερὰ ἁγιάζονται. Τὸ
νερὸ τοῦ ἁγιασμοῦ ποὺ φυλᾶμε στὰ
σπίτια μας, εἶναι ἕνα διαρκὲς θαῦμα
καθὼς δὲν χαλάει, ἀλλὰ πάντοτε
μᾶς ἁγιάζει.

Ἀπὸ καρδίας, εὔχομαι σὲ ὅλους
Σας νὰ ζῆτε πάντα μέσα στὸ φῶς
τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ζωή σας νὰ εἶναι
ἁγιασμένη ἀπὸ τὴν Χάρη Του».

Τὸ μήνυμα τοῦ Πατριάρχου 
Ρωσίας διὰ τὰ Χριστούγεννα

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλ-
λος εἰς μήνυμά του διὰ τὰ Χριστού-
γεννα (Παλαιὸν ἡμερολόγιον) ἐτό-
νισε:

«Ἡ Ἐκκλησία δὲ ἐξ ὀνόματος
τοῦ Θεοῦ ἐν ἀόκνῳ διακονίᾳ αὐτῆς
εὐαγγελιζομένη τοῖς ἀνθρώποις
“χαρὰν μεγάλην” (Λκ. 2.10) τῆς Γεν-
νήσεως τοῦ Σωτῆρος, καλεῖ πάντα
γηγενῆ νὰ πιστεύσει καὶ νὰ βελτιω-

θεῖ. Προτείνει τὴν ὁδὸν τῆς ἀναβά-
σεως: ἀπὸ τῆς ἀναζητήσεως τοῦ
Θεοῦ εἰς τὴν Θεογνωσίαν, ἀπὸ τῆς
Θεογνωσίας εἰς τὴν Θεοκοινωνίαν,
ἀπὸ τῆς Θεοκοινωνίας εἰς τὴν
ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. Ὁ κατὰ τὸν 4
αἰῶνα μ.Χ. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ζήσας
Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας συγκλο-
νιστικῶς ἐξέφρασε τὸν σκοπὸν τῆς
ἐλεύσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τὸν κό-
σμον: “Ὁ Θεὸς ἐνηνθρώπησε, ἵνα
ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν”. Οὐχὶ κατὰ
φύσιν ἀλλὰ κατὰ χάριν τοῦ Θεοῦ.
Ὅλον τὸ μακραίωνον βίωμα τῆς
Ἐκκλησίας ἐπιμαρτυρεῖ ὅτι ἡ
ὄντως μεταμόρφωσις καὶ θέωσις
πραγματοῦται διά τῆς ἐνεργείας
τῆς χάριτος ἐν τῇ οἰκειοθελῇ συν -
εργίᾳ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου.
Καὶ τοῦτο ἐπιτυγχάνεται διά τοῦ ἐν
ὑπακοῇ εἰς τὸν Θεὸν κόπου καὶ
μόχθου καὶ οὐχὶ διά τῆς ὑποχωρή-
σεως εἰς τὸν διαβολικὸν πειρασμὸν
τοῦ ὄφεως, τοῦ προτείναντος εἰς
τοὺς προπάτορας νὰ γευθοῦν τοῦ
καρποῦ τοῦ δένδρου τῆς γνώσεως
καλοῦ καὶ κακοῦ προκειμένου ἀμέ-
σως νὰ γίνουν ὡς θεοὶ (Γέν. 3.5).
Ὅστις βιώνει συμφώνως πρὸς τὴν
πίστιν του γνωρίζει ὅτι ἡ πιστότης
πρὸς τὸν Θεὸν εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία
δὲν τὸν ἀφήνει νὰ παρασύρεται εἰς
τὰ κακὰ ἔργα καὶ τοὺς κακοὺς λογι-
σμούς, εἶναι ἡ πίστις ἡ ὁποία ἀποτε-
λεῖ ἔμπνευσιν διά τοὺς ἀγῶνες καὶ
τοὺς κόπους εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ ἐπ᾽
ἀγαθῷ τοῦ πλησίον».

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διατὶ ὁ Θεὸς ἐβαπτίσθη
δίδων τὸ παράδειγμα εἰς τὸν ἄνθρωπον

Παραθέτομεν κατωτέρω τὴν
ὁμιλίαν, τὴν ὁποίαν ἐπραγματοποί-
ησε τὴν παραμονὴν τῶν Θεοφανεί-
ων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύν-
θου κ. Διονύσιος. Συμφώνως πρὸς
τὸν διαδικτυακὸν ἱστότοπον:
«nyxthimeron.com» τῆς 6ης
Ἰανουαρίου:

«Ἡ ἀρχὴ τῆς ἑορτῆς τῶν Θεο-
φανείων, φιλέορτοι ἀδελφοί, πη-
γαίνει χρονικὰ πολὺ πίσω, στὰ
πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια καὶ το-
ποθετεῖται μᾶλλον στὴν Αἴγυπτο.
Ἐκεῖ, ἄλλες μὴ χριστιανικὲς θρη-
σκεῖες καὶ ὁμάδες γιόρταζαν τὴ
φανέρωση τοῦ θεοῦ τους πάνω
στὰ ὕδατα τοῦ ποταμοῦ, καθὼς τὸ
νερὸ εἶναι λίγο καὶ πολύτιμο σὲ
ὅλη τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.

Πῶς ὅμως ἐμφανίζεται ἐκεῖ ὁ
Θεός; Καὶ στὸν Αἰγυπτιακὸ πολυ-
θεϊσμὸ ἀλλὰ καὶ στοὺς Ἑβραίους
ὁ Θεὸς ἐμφανίζεται, γιὰ νὰ σώσει
ἀλλὰ καὶ νὰ καταπλήξει, νὰ ἐλεή-
σει ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιβληθεῖ σὲ
ἀνθρώπους καὶ φυσικὸ κόσμο:
“φωνὴ τῆς βροντῆς σου ἐν τῷ
τροχῷ, ἔφαναν αἱ ἀστραπαί σου τῇ
οἰκουμένῃ”, λέει ὁ ψαλμῳδός.

Οἱ χριστιανοί, λοιπόν, ἀπὸ τὴν
πλευρά τους, εὐαγγελιζόμενοι τὸν
λόγο τοῦ Κυρίου, ἔδειξαν πῶς
ἐκεῖνοι βλέπουν τὴν φανέρωση
τοῦ Θεοῦ στὰ ὕδατα. Εἶναι ἡ βά-
πτιση τοῦ ἴδιου τοῦ Σωτήρα, ποὺ
ἔρχεται νὰ δηλώσει τὴν ταπείνω-
σή Του, ὡς συνέπεια τῆς ἐνανθρω-
πήσεώς Του καὶ ὡς προσημείωση
τοῦ σταυρικοῦ θανάτου Του, γιὰ
νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο. Κι ἔτσι
ἑρμηνεύουν καὶ τὶς προφητικὲς
φωνὲς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ “θάλασ-
σα εἶδε καὶ ἔφυγε καὶ ὁ Ἰορδάνης
ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω”.

Γιατί ὁ Θεὸς βαπτίζεται ὁ Ἴδιος
δίνοντας τὸ παράδειγμα γιὰ τὸν
ἄνθρωπο. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι γιὰ
τὸν ἀπόστολο Παῦλο τὸ βάπτισμα
τοῦ ἀνθρώπου στὸ ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ συνδέεται μὲ τὸ θάνατο τοῦ
Χριστοῦ: “ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτί-
σθητε, εἰς τὸν θάνατον Αὐτοῦ
ἐβαπτίσθητε”.

Σὲ αὐτὴν τὴν πρωτοφανῆ ἀνα-
τροπὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀπὸ ἐξου-
σιαστὴς γίνεται διάκονος, φανε-
ρώνεται καὶ ἡ πλήρης γνώση μας
γιὰ τὸν Θεό, ποὺ εἶναι τριαδικὸς
καὶ ὁρίζει τὴν ὕπαρξή Του ὡς κοι-
νωνία ἀγάπης. Ὁ Πατέρας ἀκού-
γεται ἐκεῖ, στὰ ρεῖθρα τοῦ Ἰορδά-
νου, νὰ δηλώνει τὴν ἀγάπη Του
πρὸς τὸν Υἱόν Του, “Σὺ εἶ ὁ Υἰός
μου ὁ ἀγαπητὸς, ἐν ᾧ ηὐδόκησα”,
καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀποκαλύπτε-
ται, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσει τὴν κοι-
νωνία ἀγάπης.

Τί σημαίνει αὐτὴ ἡ θεία κοινω-
νία ἀγάπης γιὰ τὸν ἄνθρωπο;
Πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα ὅτι ἡ ἀγάπη κινεῖ
καὶ καινουργεῖ τὸν κόσμο. Ἡ τρια-
δικὴ κοινωνία ἀγάπης ἔρχεται νὰ
θεραπεύσει, νὰ μεταμορφώσει
καὶ νὰ ἀπελευθερώσει. Ἔπειτα, ἡ
ἐπίδρασή της ἀλλάζει τὸν ἄνθρω-
πο, ὥστε μὲ τὴ σειρά του νὰ δημι-
ουργεῖ καὶ ἐκεῖνος κοινωνία ἀγά-
πης. Πράγματι, ὅταν ὁ ἀπόστολος
Παῦλος βάπτισε νέους πιστοὺς
στὴν Ἔφεσο στὸ ὄνομα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἔθεσε τὰ χέρια
του ἐπάνω τους “ἦλθε τὸ πνεῦμα
τὸ Ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς, ἐλάλουν τε
γλώσσαις καὶ προεφήτευον”. Τὸ

χάρισμα λοιπόν, ἀκολουθεῖ τὸν
δεσμὸ τοῦ βαπτίσματος, ποὺ ὁ
Κύριός μας τὸν προτάσσει ὡς
στοιχεῖο δίκαιης χρήσης τοῦ κό-
σμου: “οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν
ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύ-
νην”, εἶπε στὸν Βαπτιστή, ὅταν
τοῦ ἐμφανίσθηκε.

Ὅμως, ἂς ἀναλογισθοῦμε τί
ἔχει νὰ πεῖ στὴν δική μας ζωή σή-
μερα ἡ φανέρωση αὐτὴ τῆς Τριά-
δος κατὰ τὴν βάπτιση τοῦ Κυρίου.

Σήμερα, στὶς περισσότερες κοι-
νωνίες τοῦ κόσμου, τὸ κέντρο καὶ
ἡ θεμελιωδέστερη ἀξία εἶναι τὸ
ἄτομο καὶ ἡ εὐημερία του. Ὅ,τι
τὸ ἐμποδίζει νὰ ἀνέβει, νὰ κερδί-
σει σὲ ἰσχὺ καὶ πλοῦτο, εἶναι κακὸ
καὶ πρέπει νὰ ξεριζωθεῖ ἀπὸ τὶς
ἀξίες τῆς κοινωνίας. Ἔτσι ἡ φιλο-
δοξία, ἡ ἐξουσιομανία, ἡ μαται-
οδοξία νὰ ἀνήκει κάποιος στοὺς
πλούσιους καὶ ἰσχυρούς, θεωρή-
θηκαν κινητήριοι μοχλοὶ γιὰ τὴν
πρόοδο τῆς κοινωνίας. Ἀντίθετα,
ὁ φτωχός, ὁ ἀποκλεισμένος καὶ ὁ
συντετριμμένος δρέπουν τοὺς
καρποὺς τῆς ἄρνησης ἢ τῆς ἀπο-
τυχίας τους νὰ εἶναι ἀρκετὰ ἐγω-
κεντρικοί, φιλόδοξοι καὶ ἐπιτήδει-
οι στὸ νὰ ἐπικρατοῦν πάνω στοὺς
ὑπολοίπους καὶ γι᾽ αὐτὸ δίκαια τι-
μωροῦνται. Σὲ αὐτὴ τὴ λογικὴ τοῦ
παρόντος αἰῶνος δὲν ὑπάρχει
χῶρος γιὰ τὸν φτωχὸ ἢ τὸν ἀδύ-
ναμο. Ἐδῶ ἔρχεται ἡ ἀποκάλυψη
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρα-
γμάτωση τῆς θείας ἀγάπης μέσα
ἀπὸ τὴ θυσία.

Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ
«οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι
ἴσα Θεῷ», ὅπως λέγει ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος, δὲν φανέρωσε μὲ
τὴν ἰσχὺ τὴ θεότητά Του, «ἀλλ᾽
ἐκένωσεν ἑαυτὸν μορφὴν δού-
λου λαβών». Καὶ ἡ κένωση, τὸ
ἄδειασμα αὐτό, ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν
βάπτισή του ἀπὸ τὸν κατάπληκτο
Ἰωάννη τὸν Βαπτιστή, ποὺ καὶ
αὐτὸς περίμενε τὸ βάπτισμα «ἐν
πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί», ἀλλὰ τώ-
ρα βλέπει ὅτι τὸ πνεῦμα χαρίζεται
μέσα ἀπὸ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν
ἑκούσια θανάτωση τοῦ ἐγώ.

Ἡ κοινωνία τοῦ Εὐαγγελίου κα-
λεῖ τοὺς φτωχούς, τοὺς ἀποτυχη-
μένους σὲ μία ἀπελευθέρωση
ποὺ εἶναι ὄχι βίαιη κατάκτηση
ὅσων εἶχαν στερηθεῖ ἀπὸ αὐτοὺς
ποὺ ἔχουν, ἀλλὰ μία ἀπελευθέρω-
ση ἀπὸ τὴν ἀπαξίωση καὶ τὸν ἀπο-
κλεισμὸ τῆς κοινωνίας, ποὺ ἐπι-
βάλλει ἡ κοσμικὴ ἀτομοκρατία.
Εἶναι ἡ οἰκοδόμηση μίας ἄλλης
νέας κοινωνίας, ποὺ ποτίζεται
ἀπὸ τὰ νάματα τοῦ Ἰορδάνου, ὡς
τόπου ταπείνωσης τοῦ Θεοῦ γιὰ
χάρη τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πραγμα-
τικὴ ἐκδίωξη καὶ ὁ ἐξορκισμὸς
τοῦ κακοῦ καὶ ὁ ἁγιασμὸς τοῦ κό-
σμου εἶναι ἐξαγιασμὸς αὐτῆς τῆς
νέας κοινωνίας καὶ τοῦ νέου
ἤθους, ποὺ δὲ φοβᾶται τὴν τυ-
ραννία τοῦ θανάτου καὶ τῆς φτώ-
χειας ἢ τῆς ἀδυναμίας ποὺ ἀπο-
κλείει, γιατί πιστεύει στὴ νέα
τριαδικὴ ὕπαρξη.

Αὐτὴν τὴν ὕπαρξη, τὴν νέα κοι-
νωνία καλούμαστε νὰ κάνουμε
πράξη στὶς σχέσεις μας, στὶς οἰκο-
γένειές μας καὶ στὴν εὐρύτερη
κοινωνία ποὺ ἀντιμετωπίζει τό-
σους κατατρεγμούς, ὥστε ἐπα-
ξίως νὰ ἑορτάσουμε τὸν Ἁγιασμὸ
ὅλης τῆς οἰκουμένης καὶ τὴν με-
τατροπή της σὲ προθάλαμο τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ».

Τὰ Σκόπια ἀποφυλακίζουν
τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀχρίδος;

Δημοσιογραφικαὶ πληροφορίαι
ὑποστηρίζουν ὅτι τὴν Δευτέραν
19η Ἰανουαρίου ἀποφυλακίζεται ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος κ. Ἰωάν-
νης, ὁ ὁποῖος κρατεῖται ἀδίκως,
ἐπὶ τρία καὶ πλέον ἔτη, εἰς σωφρο-
νιστικὸν κατάστημα τῶν Σκοπίων.
Ἡ ἐξέλιξις αὐτὴ ἀποδίδεται εἰς
πιέσεις, τὰς ὁποίας ἤσκησεν ὁ
«ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν» τοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς Μόσχας, Μητρο-
πολίτης Βολοκολὰμσκ κ. Ἱλαρίων,
κατὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψίν
του εἰς τὰ Σκόπια. Ὁ φυλακισμέ-
νος Ἀχρίδος ἐχειροτονήθη Ἀρχιε-
πίσκοπος τὸ 2005 ἀπὸ τὸν Πα-
τριάρχην Σερβίας καὶ ἠρνήθη νὰ
ἀναγνωρίση τὴν αὐτοαποκαλου-
μένην «Μακεδονικὴν» Ὀρθόδο-
ξον Ἐκκλησίαν. Διά τὴν στάσιν
του αὐτὴν ἐφυλακίσθη.

Ἔκκλησις ὑπὸ τοῦ
Πατριάρχου Σερβίας

Ὁ Πατριάρχης τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας κ. Εἰρη-
ναῖος, εἰς μήνυμά του διά τὰ Χρι-
στούγεννα (παλαιὸν ἡμερολό-
γιον), ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Ἱερὸν
κλῆρον καὶ τὸν πιστὸν λαὸν τοῦ
Κοσσόβου νὰ παραμείνουν εἰς
τοὺς Ἱεροὺς τόπους των. Ὁ Πα-
τριάρχης ὑπεσχέθη ὅτι θὰ προσ -
εύχεται διά «λιγότερη ἀναταραχὴ
καὶ περισσότερη εἰρήνη, λιγότερο
μῖσος καὶ περισσότερη ἀγάπη, λι-
γότερες διαφωνίες καὶ περισσότε-
ρη ἁρμονία».

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ἐκοιμήθη ὁ πρώην Μητροπολίτης
Θεσσαλιώτιδος κυρὸς Κύριλλος
Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὸ ἀπόγευμα

τοῦ Σαββάτου τῆς 12ης Ἰανουαρίου
ὁ πρώην Μητροπολίτης Φαναριο-
φερσάλων καὶ Θεσσαλιώτιδος κυ -
ρὸς Κύριλλος. Τὸ σκήνωμά του ἐτέ-
θη εἰς λαϊκὸν προσκύνημα. Ἡ ἐξό-
διος ἀκολουθία ἐψάλη τὴν 12ην με-
σημβρινήν, τῆς 12ης Ἰανουαρίου,
εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν
Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Καρδίτσης.

Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης
κυρὸς Κύριλλος τὰ τελευταῖα ἔτη
ἀντιμετώπιζε σοβαρώτατα προβλή-
ματα ὑγείας. Προσφάτως εἶχεν
εἰσαχθῆ εἰς τὸ Νοσοκομεῖον Λαρί-
σης, εἰς τὸ ὁποῖον ὑπεβλήθη εἰς
ἐπέμβασιν. Ὕστερα ὅμως ἀπὸ τὴν
ἐπέμβασιν παρουσιάσθησαν ἐπιπλο-
καί, αἱ ὁποῖαι ἐπεδείνωσαν τὴν κατά-
στασιν τῆς ὑγείας του καὶ εἰσήχθη
εἰς τὴν ἐντατικήν. Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ
σκηνώματος ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖον
τῆς Λαρίσης, ἔγινεν εἰς τὸ Ἐπισκο-
πεῖον Καρδίτσης ἀπὸ τὸν διάδοχόν
του, Μητροπολίτην Θεσσαλιώτιδος
κ. Τιμόθεον. Ἠκολούθησε πομπὴ εἰς

τὰς ὁδούς μὲ τὸ σκήνωμά του.
Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης ἦτο

ἀξιόλογος ποιμενάρχης μὲ πολὺ ση-
μαντικὸν πνευματικὸν καὶ κοινωνικὸν
ἔργον. Προσφάτως εἶχεν ἀντικατα-
σταθῆ ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον. Τὴν
ἀπόφασιν τῆς Ἱ. Συνόδου εἶχε προ-
σβάλει εἰς τὸ Συμβούλιον Ἐπικρατεί-
ας ὡς παράνομον καὶ ἀντικανονικὴν
καὶ δὲν τὴν ἀπέσυρε, παρὰ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὁ ἀντικαταστάτης του Μη-
τροπολίτης Θεσσαλιώτιδος τὸν ἀντι-
μετώπιζε καὶ τὸν ἐφρόντιζεν ὡς πραγ-
ματικὸν πατέραν. Ὁ μακαριστὸς Μη-
τροπολίτης κυρὸς Κύριλλος εἶχε με-
τατεθῆ ἀπὸ τὴν ἱερὰν Μητρόπολιν
Ὕδρας καὶ Σπετσῶν μετὰ τὴν παραί-
τησιν τοῦ πρώην Μητροπολίτου καὶ
νῦν Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου ἀπὸ
τὸν θρόνον ὕστερα ἀπὸ καταγγελίας
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυ-
ροῦ Κωνσταντίνου περὶ μεγάλου
σκανδαλισμοῦ τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ὁ τό-
τε Μητροπολίτης ἔθεσεν εἰς τὴν διά-
θεσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὴν παραί-
τησίν του, ἀλλὰ μετὰ τὴν δικαίωσίν
του δὲν ἐπανῆλθενεἰς τὸν θρόνον.

Προσφάτως ἡ σατυρικὴ ἐκπομπὴ
«Ράδιο ἀρβύλα» ἠσχολήθη μὲ τὴν
Παναγίαν μὲ ἀπαξιωτικοὺς ἕως
αἰσχροὺς χαρακτηρισμούς. Τὸ γε-
γονὸς σχολιάζεται ἀρνητικῶς διὰ τὴν
ἐκπομπὴν ἀπὸ διαφόρους ἱστοσελί-
δας τοῦ διαδικτύου (ἴντερνετ) ἀλλὰ
καὶ πολλοὺς ἀναγνώστας καὶ φί-
λους τοῦ «Ο.Τ.». Ἡ ἐκπομπὴ μετε-
δόθη τὴν 28ην Δεκεμβρίου, ἀλλὰ τὰ
ἀρνητικὰ σχόλια συνεχίζονται ἕως
σήμερον. Παραθέτομεν χαρακτηρι-
στικὴν ἐπιστολὴν διαμαρτυρίας,
ἀποσταλεῖσαν πρὸς τὸν «Ο.Τ.» διὰ
τοῦ διαδικτύου τὴν 29ην Δεκεμβρί-
ου. Αὕτη ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἂν κορόϊδευαν τὸν Ἀλλάχ, ἡ
ἑλληνικὴ δικαιοσύνη θὰ τοὺς εἶχε
πάει μέσα γιὰ προσβολὴ θρησκεύ-
ματος καὶ γιὰ ὕβρεις ἀπέναντι στὰ
Θεῖα.Ἡ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
ὅμως ξέρει μόνο νὰ κάνει δημόσιες
σχέσεις, χωρὶς νὰ ἀντιδρᾷ σὲ τέ-
τοια αἴσχη.

Χθὲς τὸ βράδυ στὴν ἐκπομπὴ Ρά-
διο Ἀρβύλα τὸ τηλεοπτικὸ πάνελ
φαίνεται ὅτι δὲν εἶχε μὲ τί νὰ ἀσχο-
ληθεῖ καὶ ἀποφάσισε νὰ γυρίσει τη-
λεοπτικὰ σκετσάκια ποὺ πρόσβα-
λαν τὴν πίστη καὶ τὴν Ὀρθόδοξη
ἐκκλησία.

Παρουσίαζαν τὴν Παναγία ὡς μία
κυράτσα, ποὺ μεσολαβοῦσε στὸν
γιό της τὸν Χριστό, γιὰ νὰ πραγμα-
τοποιήσει τὰ αἰτήματα τῶν πιστῶν.
Τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ τὸν παρουσίαζε
ὡς ἕνα τεμπέλη καὶ ἀγενῆ, ποὺ
ἔπαιζε τάβλι καὶ αὐθαδίαζε στὴ μη-
τέρα του τὴν Παναγία καὶ τὸν Θεὸ
τὸν παρομοίαζε ὡς ἕνα ξερόλα
ἐγωϊστή, ἀλαζόνα καὶ διακωμω-
δοῦσαν τὴν ὕπαρξή του στὴ ζωή
μας.

Δὲν σεβάστηκαν οὔτε τοὺς ἁγί-

ους οὔτε τὰ θεῖα οὔτε τὸ θρησκευ-
τικὸ συναίσθημα.

Οἱ διάλογοι ἦταν αἰσχροί, ποὺ
δὲν μοῦ ἐπιτρέπεται νὰ τοὺς ἀποτυ-
πώσω, ἀλλὰ ἀναρωτιέμαι ἐδῶ τί κά-
νει τὸ ραδιοτηλεοπτικὸ καὶ ἡ ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος.

Ἂν ἐπρόκειτο γιὰ κάτι ἄλλο, ποὺ
θὰ ἔθιγε τὰ συμφέροντα κάποιων
τότε ὅλοι θὰ ἀντιδροῦσαν. Ὅμως
τώρα ποὺ πρόκειται γιὰ τὰ πρόσωπα
τῆς Ὀρθόδοξης πίστης δὲν δίνει
κανεὶς σημασία.

Ἡ Παναγία, τὴν ὁποία ὅλοι ἐπικα-
λούμαστε σὲ δύσκολες καὶ μὴ στι-
γμές, δὲν εἶναι σὰν τὰ μοῦτρα τους
καὶ πρέπει νὰ τὸ καταλάβουν αὐτὸ
καὶ νὰ τοὺς δοθεῖ ἕνα μάθημα. Ἂν
αὐτοὶ εἶναι ἄθεοι, εἶναι δικαίωμά
τους. Ὅμως δὲν ἔχουν δικαίωμα
νὰ ὑβρίζουν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὰ
πρόσωπα, ποὺ ὁ κόσμος εὐλαβεῖται.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ ἄλλο τη-
λεοπτικὸ σκουπίδι, ποὺ παράγει ἡ
Ἀνίτα Πάνια, ποὺ ξαφνικὰ νομίζει
ὅτι κάνει κοινωνικὴ ἐκπομπή, εἶχε
ἀπέναντί της, στὸν καναπὲ ἕνα
ἱερομόναχο καὶ κορόϊδευε ὅλα ὅσα
τὶς ἐξηγοῦσε γιὰ τὶς πρεσβεῖες τῆς
Παναγίας . Ὅπως καὶ νὰ τὰ ἔλεγε
καὶ ὅπως καὶ ἂν τὰ ἐξηγοῦσε ὄφειλε
νὰ σεβαστεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι μι-
λοῦσε γιὰ τὴν Παναγία καὶ ὄχι νὰ
σφίγγεται ἐπιδεικτικά, γιὰ νὰ δείξει
στοὺς τηλεθεατὲς ὅτι θέλει νὰ γε-
λάσει μὲ αὐτὰ ποὺ ἀκούει.

Ἔχετε ξεφύγει ὅλοι ἐσεῖς ποὺ
νομίζετε ὅτι κάνετε τηλεόραση,
ἐνῷ παράγετε σκουπίδια καὶ προσ -
βάλετε τὰ θεῖα καὶ τὴν Ὀρθόδοξη
Πίστη.

Ἂς παρέμβουν λοιπὸν οἱ ἁρμόδι-
οι …ὅποιοι κι ἂν εἶναι αὐτοί.

Μ. Γ.»

Ἐκπομπὴ ἐσατύριζε τὴν Παναγίαν,
τὸν Χριστὸν καὶ τοὺς Ἁγίους μὲ

αἰσχρούς - ἀπαξιωτικοὺς χαρακτηρισμούς


